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Referat fra Regionstyremøte NMF Nord-Norge 

 

Møtenummer  2/2023 

Dato   14.03.2023 

Tid   kl 1700-1900 

Sted   Zoom 

Tilstede:  Sigrun Wiggen Prestbakmo (nestleder og fung.leder), Sissel 

Pedersen (styremedlem), Hallgeir Larsen (styremedlem), 

Linda Bremseth (styremedlem), Geir Ulseth (adm.), Andreas 

Øvringmo (adm.) 

 

 

   

Saksliste – vedtakssaker  

Saksnr Sakstittel 

A/2023  Godkjenning av innkalling og dagsorden 

B/2023  Godkjenning av referat fra forrige styremøte  

 

1/2023 Regnskap 2022 (oppfølging fra forrige møte) 

 Regnskapet er ennå ikke helt klart og revidert, men ifølge prognosen 

ventes et større underskudd som helt eller delvis spiser opp dagens 

egenkapital. Med kontingentinngang tidlig i 2023 er likviditeten på 

kort sikt avklart og grei. Det blir gitt en orientering om status og 

forventet resultat etter revisjon i styremøtet. (oppdatering) Det ble 

sendt ut en resultatrapport like i forkant av møtet, og prognosen 

viser et underskudd på i overkant av kr 320.000,- i 2022. 

 

 Vedtak: 

 1.Styret tar prognose til årsresultat for 2022 til etterretning. 

 2.Prognosen viser at årsresultatet kan dekkes opp av egenkapitalen 

   

2/2023  Budsjett 2023 (oppfølging fra forrige møte) 

 På bakgrunn av forventet underskudd i 2022 og tap av egenkapital, 
må budsjettet for 2023 komme i balanse. Administrasjonen er i gang 
med å kvalitetssikre alle aktiviteter, og foreslår tiltak bl.a. på 
sommerkursene for å unngå nye underskudd. Inntil videre er 
bemanningen på kontoret i Tromsø redusert fram til sommeren, slik 
at styret og administrasjonen får tid til å gjøre gode vurderinger om 
den langsiktige driften. For å sikre god gjennomføring av allerede 
annonserte aktiviteter blir Ida Pettersen engasjert i 40% stilling fram 
til sommeren, med kontorsted Tromsø. 
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 Det fremlegges et budsjett i balanse for 2023, og det vil være 
avgjørende med god kostnadskontroll på alle aktiviteter og 
prosjekter for å nå budsjettmålet. Aktiviteter som har lavere 
påmelding/inntekter og/eller høyere utgifter enn forutsatt i 
budsjettet må vurderes i hvert tilfelle. Administrasjonen undersøker 
nå alle muligheter for ekstern finansiering både til drift og 
prosjekter.  

  
 Vedlegg: Forslag til budsjett 
 

Vedtak: 

 Styret vedtar det framlagte budsjett med merknader som gitt i 

møtet 

 
7/2023 Årsrapport 2022 

Administrasjonen har utarbeidet forslag til årsrapport for NMF Nord-

Norge 2022, denne gjennomgås i møtet. 

 

Vedlegg: Forslag til Årsrapport 2022 

 

Vedtak: 

 Styret vedtar Årsrapport 2022 med de merknader og kommentarer 

som gitt i møtet 

 

Saksliste – orienteringssaker 

Saksnr Sakstittel 

C/2023 Siden daglig leder Christina S. Karstad sa opp sin stilling med 

fratredelse 1.mars er Geir Ulseth konstituert daglig leder i NMF 

Nord-Norge fra 6.februar, foreløpig i 40% stilling inntil styret finner 

gode langsiktige løsninger for drift av regionen. 

  

Saksliste – Drøftingssaker 

Saksnr Sakstittel 

 

4/2023 Langsiktig driftsmodell for NMF Nord-Norge. 

 Administrasjonen jobber nå med å få en total oversikt over alle 

aktiviteter og prosjekter som er planlagt, samt se på løsninger for 

bemanning og ressurser. Målet er å kunne presentere en helhetlig og 

økonomisk bærekraftig driftsmodell for styret som kan vedtas før 

sommeren. Alle aktiviteter må kvalitetssikres mht økonomi og 

kostnadskontroll. Daglig leder ga en status i møtet. 

 

5/2023 Regionting 2023 

Regiontinget er planlagt fysisk gjennomført lørdag 22.april kl 1230-

16 på Kongsbakken videregående skole i Tromsø. I tilknytning til 
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regiontinget er det invitert til et faglig møte i forkant på lørdagen kl 

10-12, samt søndagen kl 09-12. Tema på det faglige møtet er 

Ungdomsløftet i NMF, samt handlingsplan og korpsenes behov i Nord-

Norge. Styret inviteres til et møte allerede fredag kveld.  

Oppgaver i forbindelse med regiontinget ble drøftet, og endelig 

fordeling blir gjort i neste styremøte. 

 

6/2023 Forslag til saker til regionting 2023 

• Ingen innkomne saker fra medlemskorpsene innen fristen 

10.mars 

• Fra styret: Langsiktig driftsmodell for NMF Nord-Norge til 

drøfting 

• Fra styret: Ungdomsløftet i NMF Nord-Norge 

 

 

Saksliste – Eventuelt 

Saksnr Sakstittel 

D/2022   

  

 

 

Sigrun Prestbakmo (sign.)                                 Geir Ulseth (sign.) 

Styrets nestleder                      Daglig leder                                                                                                        


