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Vedtakssaker
02/16

Årsmelding 2015

NMF Sør Regionstyret
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Årsmelding 2015 ble gjennomgått. Det er spesielt gledelig at det i 2015 er en økning i
antall medlemmer. Vi ser også en økning i deltakelse på våre arrangement. Temakveld var
nytt tiltak i 2015 og blir videreført.

Vedtak
Årsmelding 2015 godkjent.

03/16

Årsregnskap 2015

Årsmelding 2015 ble gjennomgått. Regnskapet viser et overskudd på kr. 535.162,-, som er
kr. 322.915,- over budsjett. Det ekstraordinære overskuddet er i stor grad knyttet til NMarrangementet, men de fleste av regionens aktiviteter gikk bedre enn forventet.

Vedtak
Årsregnskap 2015 godkjent.

04/16

Arendalsuka

Det er viktig at NMFs engasjement i Arendalsuka er forankret nasjonalt, og at
organisasjonen er representert ved øverste ledelse. Det er viktig at NMF synes og at
budskapet en bringer til torgs er spisset.

Vedtak
NMF Sør ønsker å være representert i en gruppe som jobber frem et eller flere
tiltak under Arendalsuka.

Orienteringssaker
O-04/16

Landsmøtet/ Skolekorpsenes dag - status

Daglig leder presenterte status for landsmøtet og skolekorpsenes dag. I forbindelse med
landsmøtet begynner nå brikkene å falle på plass med tanke på kulturelle innslag.
Skolekorpsenes dag har god påmelding. Det er gjennomført møte med arrangørkorpsene i
Kristiansand.

O-05/16

NM 2016 - status

Det er god påmelding på NM skolekorps 2016 både i janitsjar og korpsdrill. Det er også
gjort en endring på aspiranttilbudet for å gjøre opplegget mer fleksibelt og gjennomførbart
uavhengig av påmelding. Det er i år gledelig god påmelding på aspiranttilbudet.
NM-komiteen er godt i gang med sitt arbeid. Komiteen har noen nye og mange rutinerte
medlemmer, slik at kontinuiteten blir ivaretatt.
Garden har bekreftet at de kommer for drilloppvisning og festkonsert. I tillegg vil Øystein
Baadsvik være solist ved festkonserten sammen med HMKG.
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O-06/16

Økonomi - status

Daglig leder la frem økonomirapport pr. 31. januar 2016. Januar er en aktiv måned i
regionen med både Kragerøkonferansen, regionkorpssamling i Porsgrunn, dirigentkurs med
Ole Kristian Ruud i Larvik, instruktørkurs musikk i Porsgrunn og Skjærgårdsdrill i Horten.
Gjennomførte arrangement har oppnådd økonomiske resultat i henhold til budsjett eller
bedre. Årets første økonomiske løypemelding viser med andre ord at regionen er godt i
rute i forhold til budsjett. Det er varslet halvering i driftstilskudd fra Telemark fylke, noe
som utgjør kr. 90.000,- for NMF Sør sin del. Det jobbes med saken.

O-07/16

Hjertnesfestivalen 2016 – status

Det er påmeldt 48 korps på Hjertnesfestivalen 2016. Konkurransen lar seg gjennomføre i to
saler, noe som er økonomisk gunstig. Festkonserten blir holdt av Marinemusikkens
messingensemble. Arrangementet går av stabelen 3. april.

O-08/16

Kragerøkonferansen 2016 - evaluering

Det er gjennomført Enalyzer-undersøkelse som evaluering på Kragerøkonferansen 2016. Av
de 38,8% som har svart, er det svært positive tilbakemeldinger på konferansens faglige
innhold. Mange har kommentert maten på hotellet som lite tilfredsstillende. Dette tas opp
med hotellet i god tid før konferansen 2017.

O-09/16

OU-saken - høringssvar

Regionleder gikk igjennom hovedtrekkene i de høringssvar som er kommet på OU-utvalgets
forslag til innstilling.

O-10/16

Fremtidige arrangement

Kommende mandag (7. mars) har daglig leder møte med utvalgsleder for kultur i Telemark
for å diskutere fremtidige tilskudd og NMF Sørs rolle i Telemark fylke.
I tillegg til skisserte arrangement, gjennomføres Temakveld: Korpset og kulturskolen i alle
fire fylker. Det er god påmelding fra kulturskolene og håper også korpsene kommer på
banen. NMF Sør har vært tilstede på rektornettverksmøter for kulturskolene i Telemark og
Vestfold. Det forsøkes å få til tilsvarende i Agder.
Sommerkurs er i rute. Det meste av personale er på plass, og det avventes nå påmelding
for å kartlegge ytterligere behov.
Østre Halsen skolekorps har 90-års jubileumskonsert og NMF Sør er invitert. Konserten
foregår på Munken i Larvik 17. april klokken 16.00.
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Eventuelt
NMF Sør har en hyggelig økonomisk situasjon for tiden, og styret er opptatt av hvordan
dette kan komme medlemskorpsene til gode fremover. Styret tar saken med seg i møter
utover året, og har en omfattende drøfting på planlagt styreseminar i oktober.
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