Referat styremøte 4/2016
Dato: 23. mai 2016
Sted: Cinderella, Brokelandsheia

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
O-17/16
O-18/16
O-19/16
O-20/16
O-21/16

Sakstittel
Landsmøte 2016 – oppsummering og evaluering
NM 2016 – status
Sommerkurs 2016 – status
Økonomi - status
Styreseminar 28.-29. oktober – innspill til program

Tilstede:
Fra styret

Olav Havstad, Knut Gunnar Valle, Hege Børke Selle, , Charlotte Svidal, Per
Qvarnstrøm,

Fra adm.

Finn Arne Dahl Hanssen

Forfall

Jon Kåre Larsen, Tim Grov, Geir Hundstad, Oda Hestvik Larsen, Mette Vikan
Andersen (perm.), Sarah Nordal Strand, Linn Margrethe Skarsholt, Thor
Hansen

Innkalling og referat fra forrige styremøte: godkjent

Orienteringssaker
O-17/16

Landsmøte 2016 – oppsummering og evaluering

Arrangementet:
Arrangementet var godt forberedt og ble vel gjennomført. Samarbeid med nasjonalt kontor
fungerte fint. Hotellet er litt slitt og var også midt i en prosess med bytte av eiere. Dette
preget nok noe av servicen, men for det meste fungerte det fint.
Åpning med politimester Bastian og KSOs messingkvintett satte fin stemning i
landsmøteåpningen. Passe langt.
Opplegget i Dyreparken fredag virket også å fungere fint. Det var passe seriøst, og vekket
konkurranseinstinktet hos mange. Mye latter og stort engasjement i parken.
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Skolekorpsenes dag var med på å sette korpspreg på Kristiansand på lørdag. Et samlet
storkorps var også en flott velkomst for landsmøtet da de ankom Kilden.
Lunsjarrangementen på Kilden ble en hyggelig opplevelse. Lunsjlogistikken fungerte over
all forventning. Fine innslag i foajeen og ikke minst en strålende konsert av regionkorpset
vårt. Vi er imponert og stolte av den flotte utviklingen korpset har hatt gjennom de siste
sesongene.
Festmiddag lørdag ble et hyggelig taffel, og styret i NMF Sør ønsker å rette en spesiell takk
til Botolv for sporty toastmasteroppdrag.

Selve Landsmøtet:
Landsmøtet forløp i det store og hele på skikkelig vis, med unntak av valget. Her var
organisasjonen delt, og stemningen på landsmøtet bar preg av dette. Honnør til god
møteledelse.

O-18/16 NM 2016 – status
I NM korpsdrill er det påmeldt 52 korps med totalt ca. 565 deltakere. Det er påmeldt 481
starter, noe som er hundre flere starter enn i 2015. Drillkonkurransene starter allerede
fredag og avsluttes søndag kveld. Konkurransene foregår i Arena Larvik.
I NM skolekorps janitsjar er det 16 korps i 3. divisjon, 14 korps i 2. divisjon og 10 korps i 1.
divisjon. Totalt 40 deltakende korps. Det blir festkonsert med HMK Garde lørdag kveld, og
Øystein Baadsvik skal være solist på tuba.
NM-komiteen er godt i gang. Komiteen består av mye god erfaring og noen gode tilskudd.
Det oppleves at arrangementet er i trygge hender.
Det skal betjenes 1135 overnattende på skole, serveres over 5000 måltider mat, 2000
personer skal på festkonsert, og 1600 medaljer er bestilt. I tillegg skal ca. 130 aspiranter
på workshop for å lage filmmusikk.
Økonomien i arrangementet er sårbar, men slik det ser ut pr. nå, ligger dette an til å bli et
godt NM-resultat. Arrangementet er budsjettert i balanse, men både deltakelse og
bestillinger er over budsjett. På kostnadssiden får vi noe økte leiekostnader på skole og
mat, men her følger også økte inntekter. Utover det er kostnadsbildet omtrent som i 2015.

O-19/16 Sommerkurs 2016 – status
Sommerkursene for 2016 er i rute. Dette er vårt første år med alle kurs på Grenland
folkehøgskole. Det blir spennende, men vi gleder oss og har stor tro på at det blir et positiv
opplevelse for både musikanter, foreldre og personale. Alle fire avslutningskonsertene blir
holdt i Ælvespeilet kulturhus. I den forbindelse er det også bestilt busstransport fra skolen
for å frakte musikantene. Lærere og annet personell er stort sett på plass. Hoveddelen av
lærerstaben ønsker å komme igjen, og noen nye er kommet til. Angående påmelding har vi
hatt noen svært hyggelige utfordringer i år, spesielt på de yngre kursene.
Boks 1225, Krokemoa
3205 Sandefjord
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Status påmelding pr. 18. mai er:
Gult kurs

106

Rødt kurs

111

Blått kurs

72

Svart kurs

83

Totalt

372

Vi har nå stengt påmelding på alle kurs utenom blått. På de andre kursene er det også
ventelister. Økningen er formidabel sammenliknet med fjorårets 313 deltakere. Økningen i
antall deltakere er størst på de yngste kursene. Det er fristende å anta at bytte av kurssted
har hatt positiv innvirkning på påmelding, men det er for tidlig å fastslå årsak.

O-20/16 Økonomi – status
Daglig leder la frem økonomirapport pr. 30. april 2016. NMF Sør er godt i rute i forhold til
budsjett.

O-21/16 Styreseminar – innspill til program
Innspill fra forrige styreseminar ble hentet frem og temaer ble diskutert. Følgende forslag
kom opp:


Nye tiltak for korpsene som følge av god økonomi i Sør



NMFs handlingsplan regionalt frem mot 2018



Samarbeid korps-kulturskole, innspill fra kulturskole?



Hvordan fungerer arbeidet i styret?



NMF som verktøykasse for korpsene.

Endelig program for styreseminar vedtas på styremøte i september.

Eventuelt
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Med vennlig hilsen

Olav Havstad
Leder (sign.)
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Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder (sign.)
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