Retningslinjer Instrumentfond, revidert 2017.
1. Målgruppe
Følgende korps kan søke midler fra instrumentfondet:
* Korps som er registrert som «Skolekorps» i korpsdrift.no
* Korps hvor ¾ av de utøvende korpsmedlemmene fyller 19 år eller er yngre i søknadsåret. For
NMF-medlemmer beregnes andelen ut fra medlemsmassen i korpsdrift.no per 1. januar i
søknadsåret. For andre korps beregnes andelen etter innsendt dokumentasjon.
Korps som har utestående rapportering fra tidligere tildelinger vil ikke få godkjent søknad.
2. Søknad
Korps som er medlemmer i NMF søker digitalt gjennom korpsdrift.no. Andre korps søker ved å
sende inn søknadsskjema til instrumentfond@musikkorps.no.
Søknadsfrist er 1. april.
3. Søknadsobjekter
Det kan kun søkes om støtte til innkjøp av korpsinstrumenter. Dette inkluderer
treblåseinstrumenter, messinginstrumenter og akustiske slagverksinstrumenter.
Det forutsettes at instrumentene blir 100% eid av søkerkorpset.
Rekvisita som noter, kasser, uniformer, drillutstyr etc. dekkes ikke.
Separate munnstykker, trommestikker, og instrument- og trommestativer regnes også som
rekvisita.
Instrumentreparasjoner dekkes ikke gjennom instrumentfondet.
4. Tildelingskategorier
Søkerkorpsene blir fordelt i følgende kategorier
0,10.000,20.000,30.000,50.000,75.000,100.000,Det vil være normalt være flest tildelinger i kategori 10.000,-, og færrest i kategori 100.000,med en gradvis fordeling mellom disse. Kategori 0,- kan sløyfes i år der lav søkermasse og stor
tildelingspott tilsier dette.
5. Tildelingskriterier
Det følgende vurderes ved tildeling:
- Korpsets tildelingshistorikk
- Omsøkte instrumenter
- Utvikling i medlemsmasse
- Helhetsvurdering av søknaden

Søknader med dyre enkeltinstrumenter og/eller prioriterte instrumenttyper kan plasseres høyere
enn søknader med flere, men billigere instrumenter ved ellers like søknader. Det er i tillegg en
intensjon at kategorien 100.000,- skal ha en fordeling ut i alle NMFs regioner.
6. Rapportering
Korps som er medlemmer i NMF rapporterer digitalt gjennom korpsdrift.no.
Andre korps rapporter ved å sende inn kvitteringer og oversikt over kjøp til
instrumentfond@musikkorps.no.
Rapporteringsfrist er 1. desember.
Korpsene rapporterer i henhold til instrumentønskene i søknaden. Ønsker man å disponere
midler annerledes enn oppgitt i søknad, skal dette søkes om til instrumentfond@musikkorps.no i
forkant av innkjøp.
Ikke godkjent rapport vil føre til krav om hel eller delvis tilbakebetaling av tildelte midler. Disse
midlene vil da inngå i neste års tildelingspott. Når midler er tilbakebetalte vil rapportering regnes
som godkjent, slik at man kan søke også i neste tildelingsrunde.
7. Tvister
Eventuelle klager på behandling av søknad og/eller rapport behandles av NMFs administrasjon
v/generalsekretær.

