Protokoll
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Forbundsstyret
Fra administrasjonen
Forfall

26. juni 2014
4/2014
Royal Garden - møterom Austråt / Stiklestad, 3 etasje
Rita Hirsum Lystad, Alfred Stabell, Harald Eikaas, Lise Hagen
Rebbestad, Erlend V. Thorsen, Jørgen Foss
Karl Ole Midtbø, Arne Amland, Geir Ulseth (sak 29.2014)
Marianne Øksnes Dalheim, Christian Børresen, Hilde Sandvær, Dag
Inge Aarhus, Anita Nøring, Lilli Anne Jacobsen Grong

Godkjenning
Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent med følgende endring:
- Sakslisten godkjennes med følgende tillegg:
- Det legges til to orienteringssaker 32.9 Høringsuttalelse til KUD / KD – Det muliges kunst
og 32.10 Referat NOMU representantskapsmøte 2014
- Det legges til en referatsak 33.8 NMF Øst, Protokoll styremøte, 9. april 2014.

Vedtakssaker
Sak 27.2014 Regnskapsrapport pr 31. mai 2014
Vedtak
Regnskapsrapport pr 31. mai 2014 tas til etterretning.

Sak 28.2014 Møteplan, styremøter ledersamling/ledermøte 2014–15
Vedtak
Forslag til møteplan tas til etterretning med de endringer som fremkom i møtet.

Sak 22.2014 Reglement NM skolekorps, voksenkorps og Korpsdrill og
saksbehandling av disse
Vedtak
1. Nye reglement vedtas i tråd med saksfremlegg og med tillegg fremkommet i styremøtet, og
gjøres gjeldende for NM 2015.
2. Administrasjonen påser at NM-arrangementene blir gjennomført i tråd med reglementet.
3. Dispensasjonssøknader blir behandlet av administrasjonen, og dette blir i utgangspunktet
gjort uten bruk av skjønn.
4. Evt. klage på saksbehandling her, eller dypere grunngitt anke, behandles også av
administrasjonen. Dersom denne velger å opprettholde avslag sendes saken videre til
forbundsstyret for endelig avgjørelse. Deltager som søker, og evt. anker, må selv kunne peke
på de gode grunner for dispensasjon. Styret vil kunne bruke skjønn, og innvilgelse kan bl.a.
bygge på at dette vil være i tråd med NMFs generelle, og konkurransens spesielle formål.
Administrasjonens behandling av søknad og anke skal kunne tjene som saksutredning for
styret.
5. Dersom styret etablerer klar praksis/presedens for spesifikke grunner for innvilgelse, kan
lignende saker delegeres til administrasjonen. Slik ønsket praksis må i tilfelle konkretiseres
skriftlig av styret og oversendes administrasjonen slik at forenklet behandling kan utøves på
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en tydelig og god måte. Styret skal alltid orienteres om de aktuelle sakene som blir avgjort
av administrasjonen med forenklet saksbehandling.

Sak 30.2014 Driftsmodell, organisering av NMF - evaluering
Vedtak
1. Forbundsstyret set ned utval i tråd med vedtak i Landsmøtesak 04.2014; Driftsmodell og
organisering av Norges Musikkorps Forbund
2. Utvalet vert sett saman slik: Ein representant frå kvar av NMF sine regionar, NMF sin MFO
tillitsvald, generalsekretær peikar ut to representantar frå administrasjonen. Desse
medlemmene vert oppnemnde frå forbundsstyret: Lise Hagen Rebbestad (leiar), Harald
Eikaas og Christian Børresen.
3. Utvalet får følgjande mandat for arbeidet sitt:
Basert på inngåande etablert kunnskap om dagens driftsmodell og tidlegare
organisasjonsutviklingsprosessar i NMF skal utvalet;
- Vurdera i kor stor grad tiltaka som er lista i OU-saken frå 2006 er implementerte i
organisasjonen
- Evaluera korleis politisk og administrativ styring verkar med omsyn til løysing av
sentrale oppgåver, evt. identifisera sperrer
- Evaluere implementerte tiltak og evt. tilrå endringar i desse.
- Vurdera om det framleis skal arbeidast vidare mot ein endå meir heilskapleg
organisasjon med ein solidarisk driftsmodell, og vurdera om dette vil stå i motstrid til
regionvis løysing av aktuelle oppgåver
- Vurdera om ny fireårig handlingsplan verkar avklarande nok når det gjeld rasjonell
fordeling av oppgåver mellom regional og nasjonal del av NMF
- Vurdera om dagens koordinering av fellesprosjekt og utviklingsprosjekt vert gjort på ein
effektiv og rasjonell måte
- Vurdera om dagens ordning med eigne organisasjonsnummer for kvar organisasjonsdel av
NMF samla sett, og for kvar del av organisasjonen, verkar styrkande eller hemmande
- Evaluera effektiviteten i arbeidet med å betra rammevilkåra, både nasjonalt, regionalt
og lokalt.
- Vurdera dagens omfang av byråkrati og utnytting av tilgjengelege driftsmidlar

Sak 31.2014 Revidering av mønstervedtekter
Vedtak
1. Etter gjennomført drøfting i forbundsstyret 26.06.2014 blir reviderte mønstervedtekter
sendt ut til høring hos NMFs regioner.
2. Høringsfrist settes til 1. oktober. Endelig vedtak blir gjort i forbundsstyrets møte i desember
2014.

Orienteringssaker
Sak 32.2014 Orienteringssaker
32.1: Administrativ oppdatering
32.2: Protokoll fra styremøtet 21. mai 2014
32.3: Referat AU, 27. mai 2014
32.4: Protokoll Ankeutvalget sak 7/2014
32.5: Protokoll Ankeutvalget sak 8 og 9/2014
32.6: Halvårsrapport – Korpsbygging
32.7: Evaluering Landsmøtet (muntlig)
32.8: Høringsuttalelse Rammeplan for Kulturskolen 2014
32.9: Høringsuttalelse til KUD / KD – Det muliges kunst
32.10: Referat NOMU representantskapsmøte 2014
Vedtak:
Orienteringssakene tas til orientering.
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Referatsaker
Sak 33.2014 Referatsaker
33.1: NMF
33.2: NMF
33.3: NMF
33.4: NMF
33.5: NMF
33.6: NMF
33.7: NMF
33.8: NMF

Trøndelag, Referat styremøte, 25. april 2014
Trøndelag, Referat styremøte, 12. juni 2014
Hordaland, Protokoll regionstyremøte, 13. mars 2014
Hordaland, Protokoll regionstyremøte, 10. april 2014
Rogaland, Referat regionstyremøte, 26. mai 2014
Sør, Referat styremøte, 2. mars 2014
Sør, Referat styremøte, 5. mai 2014
Øst, Protokoll styremøte, 9. april 2014

Vedtak:
Referatsakene tas til etterretning.

Eventuelt
Saksnr.
Sakstittel
34.2014
Eventuelt
- Ingen saker
NMF, 26. juni 2014

Rita Hirsum Lystad

Karl Ole Midtbø

President

Generalsekretær
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