Referat styremøte 5/2016
Dato: 26. september 2016
Sted: Cinderella, Brokelandsheia

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
05/16

Sakstittel
Program styreseminar 28.-29. oktober

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
O-22/16
O-23/16
O-24/16
O-25/16
O-26/16
O-27/16
O-28/16

Sakstittel
Sommerskole drill
NM 2016 – oppsummering
Sommerkurs 2016 – oppsummering og evaluering
Økonomi - status
Kragerøkonferansen 2017 – status
Ledermøtet 21.-23. oktober
Regionting 2017

Tilstede:
Fra styret

Olav Havstad, Knut Gunnar Valle, Hege Børke Selle, Jon Kåre Larsen, Tim
Grov, Charlotte Svidal, Thor Hansen, Per Qvarnstrøm, Oda Hestvik Larsen,
Sarah Nordal Strand

Fra adm.

Finn Arne Dahl Hanssen

Forfall

Geir Hundstad, Linn Margrethe Skarsholt, Mette Vikan Andersen

Innkalling og referat fra forrige styremøte: godkjent

Vedtakssaker
05/16

Program styreseminar 28.-29. oktober

Programmet for styreseminar oktober 2016 ble gjennomgått. Programmet er basert på de
innspill som har kommet i tidligere møter. Det er ønske om å hente inn en
kulturskolerektor.
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Vedtak
Programmet ble vedtatt som fremlagt med de forslag til endringer som fremkom i møtet.

Orienteringssaker
O-22/16 Sommerskole drill
Det er svært positivt at det nå er etablert et sommerskole-tilbud også for drillerne i
regionen. Det er viktig at det også etableres et breddetilbud for drillmiljøer som ikke er
aktive i konkurranser.

O-23/16 NM 2016 – oppsummering
NM 2016 er det største NM-arrangementet som har vært gjennomført på lang tid.
Arrangementet gikk smertefritt, og ting som oppstod underveis, ble løst smidig. HMK
Gardes musikkorps holdt en feiende flott festkonsert, med Øystein Baadsvik som solist. NMkomiteen gjør en fantastisk jobb for at arrangementet skal gli så godt. Vi er veldig glade
for at NM-komiteen har sagt seg villige til å bidra også i 2017.

O-24/16 Sommerkurs 2016 – oppsummering og evaluering
Det har vært totalt 358 deltakere på kurs. Det er første året alle kursene gjennomføres på
Grenland folkehøgskole, og erfaringene er svært positive. Det er sendt ut evaluering til
alle deltakere, med svært positiv tilbakemelding.

O-25/16 Økonomi - status
Daglig leder la frem økonomirapport pr. 30. august 2016. Regionen er godt i rute i forhold
til budsjett.

O-26/16 Kragerøkonferansen 2017 – status
Programmet for Kragerøkonferansen 2017 er klart og er til trykking. Det programmet er
publisert på nett, og det vil bli sendt ut målrettet epost til alle styremedlemmer i Sør og
Øst. Det sendes også ut brosjyre til alle korpsene i Sør, samt alle kulturskoler i regionen.

O-27/16 Ledermøtet 21.-23. oktober
Thor Hansen deltar på ledermøtet som representanter for Sør. I tillegg er Per Qvarnstrøm
tilstede som forbundsstyremedlem.

O-28/16 Regionting 2017
Det skal gjennomføres regionting 2017 med valg av nytt regionstyret 2017. Regiontinget
gjennomføres 26. mars i forbindelse med Hjertnesfestivalen. På landsmøtet 2016 ble det
vedtatt at det skal utarbeides en felles arbeidsmetode for alle valgkomiteer, som skal tas i
bruk ved regionting 2017. Metodikken er tenkt vedtatt på forbundsstyrets oktobermøte.

Eventuelt
Boks 1225, Krokemoa
3205 Sandefjord

musikkorps.no
nmf-sor@musikkorps.no

Cultiva: Per Q. orienterte om arbeidet som pågår for å gi skolekorpsene i Kristiansand et
løft.
Rammeplan sommerkurs: Det er laget et forslag til ny rammeplan for sommerkurs. Denne
skal suppleres med en regional kursplan for hver enkelt region
Jubileer: Det er invitert til to jubileer nært forestående, Bamble musikkorps og Øyvind
Strand 60 år. Hege Børke Selle er tilstede på Bamble musikkorps jubileum. Jon Kåre Larsen
og Finn Arne Dahl Hanssen er tilstede på Øyvind Strand 60 år. NMF Sør gir kr. 6000 til
Øyvind Strands musikkfond.
Styremøte 5. Desember flyttes til Porsgrunn og restaurant Blaa. Alle regionens ansatte,
samt representant for nasjonalt kontor inviteres til å delta.

Med vennlig hilsen

Olav Havstad
Leder (sign.)

Boks 1225, Krokemoa
3205 Sandefjord

Finn Arne Dahl Hanssen
Daglig leder (sign.)

musikkorps.no
nmf-sor@musikkorps.no

