Innkalling til styremøte
Møtenr 4/2014
Dato: 28. august 2014
Tid: Kl 17:30
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen
Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger,
Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad
Fraværende: Solfrid L. Habbestad, Solveig Borgund, Harald Borge
Tilstede fra administrasjonen: Randi Kvinge og Åse Espevik

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styreleder Eirik Helland
Eivind Hermansen ønsket velkommen til møtet.
Godkjenning av innkalling
Innkalling er godkjent
Godkjenning av protokoll: Protokoll S3/2014
Protokollen er godkjent
Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent

Eirik Helland (sign.)
Styreleder NMF Hordaland
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Randi Kvinge (sign.)
Daglig leder NMF Hordaland
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Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
19/2014
20/2014
21/2014
22/2014
23/2014
24/2014
25/2014
26/2014

Sakstittel
Representasjoner
- Jubileumskonsert Tertnes Brass og Tertnes Amatørkorps 25. okt.
Hordablæsten 2015 og 2016
Høringsutkast Regional kulturplan – Hordaland Fylkeskommune
Styreseminar for NMF Hordaland
Søknad til Gjensidigestiftelsen
Regionting 2015
Høringsutkast NMFs mønstervedtekter
Eventuelt

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
43/2014

44/2014
45/2014
46/2014
47/2014
48/2014
49/2014
50/2014
51/2014
52/2014
53/2014
54/2014
55/2014
56/2014

Sakstittel
Representasjoner
Torgeir Thunestvedt: Gult kurs på Manger
Cecilie Kaarstad: Gult kurs på Askøy
Cecilie Kaarstad: Janitsjar blå/svart kurs på Askøy
Kåre Stokke: Rødt kurs på Manger
Kåre Stokke: 110 år – Åsane Musikklag
Eirik Helland: Brass blå/svart kurs på Askøy
Solveig Borgund: Blå/svart på Manger
Økonomi
Økonomirapporten tas til etterretning
Gjennomgang av nytt konkurransereglement – vedtak i forbundsstyret
Eirik Helland skriver en kommentar til reglementet som sendes Karl Ole
Midtbø
Plan for arbeid med handlingsplan i regionen
Arbeidsgruppen er ferdig med planen. Dette presenteres på
Ledersamlingen i september.
Hordaland Ungdomskorps – Utenlandstur 2015
Det er satt ned en arbeidsgruppe som jobber med en tur i 2015.
Det arbeides med å finne en passende destinasjon
Studie i Skolekorpsledelse ved Griegakademiet
Det arbeides med å ferdigstille studieplanen og sette en søknadsfrist.
Søknad om å arrangere Landsmøte i 2018
Eivind Hermansen arbeider med denne saken og er godt i gang med
konkrete planer for søknaden. NMF er 100 år i 2018.
HordaAmatøren 2015
HordaAmatøren går av stabelen 8. november i Kulturhuset på Nesttun.
Dialogmøter – Gjennomføring høsten 2014
Regionstyret vil diskutere på styreseminaret 7. sept. behovet i forhold til
Bjørgvinkonferansen
Bjørgvinkonferansen
Bjørgvinkonferansen går av stabelen 21. – 23. nov 2014. Innholdet arbeides
det kontinuerlig med i arbeidsgruppen.
Ungdommens Musikkmesterskap
Administrasjonen arbeider med å finne en jury til blåsekonkurransen.
Vi trenger 4 personer fra styret til å jobbe den dagen.
Ledersamling på Os i september
Det er ansatte samling torsdag til fredag og ledersamling fredag til søndag
Aktivitetsplan med dugnadsoversikt for styremedlemmer
Aktivitetsplanen gjennomføres som den foreligger
Kongekorpset 2015
Dirigent er valgt og det arbeides videre med kunstneriske programmet
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57/2014
58/2014
59/2014
60/2014
61/2014

Kurs i Korpsportalen
Onsdag 17. September 2014 – innføring i regnskap
Nasjonalt brass band kurs
NBB : ønske om å ta opp dette kurset igjen. Administrasjonen undersøker
mulighetene for dette med NMF sentralt
Årets priser
Administrasjonen sender ut info om prisene slik at vi får mange som vil
nominere i år.
Amatørkulturkonferansen
13. september på Høgskolen i Bergen. Alle som vil delta melder dette inn
til Randi Kvinge innen 1. september kl. 12:00.
Eventuelt
Ingen saker til dette møtet

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
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Representasjoner
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

19/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland er invitert til å delta på jubileumskonserten til Tertnes Brass og Tertnes
Amatørkorps 25. oktober.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Administrasjonens innstilling:
NMF Hordaland deltar med en representant på jubileumskonserten 25. oktober.

Vedtak:
Regionstyret spør Solveig Borgund om hun kan representere NMF Hordaland.
Tertnes amatørkorps er 50 år og Tertnes brass er 25 år.
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Hordablæsten 2015 og 2016
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

20/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har søkt etter teknisk arrangør for Hordablæsten i 2015 og 2016. Det er
kommet inn to søknader innen fristen 15. august 2014.

Saksutredning:
Det er kommet inn to søknader om å arrangere Hordablæsten fra følgende korps:
1) Skjold Skoles Musikkorps, Sandvikens Ungdomskorps og Dragefjellets Musikkorps
2) Manger Musikklag, Manger skulemusikklag og Sæbø skulemusikklag
Søker nr 1 har vært arrangør for Hordablæsten de to siste årene. Begge årene er
arrangementet gjennomført på en svært god måte og med godt økonomisk resultat.
Søker nr 2 har ikke samarbeidet om Hordablæsten tidligere, men Sæbø skulemusikklag har
vært medarrangør med andre korps tidligere. De to andre korpsene har lang erfaring med å
arrangere henholdsvis Mangerfestivalen og Brass Wind-festivalen.
For NMF Hordaland er kontinuitet for arrangementet en viktig faktor, og derfor blir det nå
søkt etter teknisk arrangør for to år om gangen. Men det er også viktig at oppgaven går på
omgang slik at flere korps får mulighet til å tilegne seg kompetanse i å arrangere en stor
konkurranse, vise seg frem, og samtidig få mulighet til å tjene noen kroner til korpskassen.
Siden søker nr 1 allerede har vært arrangør i to år, er det derfor naturlig å la stafettpinnen
gå videre. Regionrådet tilrår derfor at søker nr 2 får i oppdrag å arrangere Hordablæsten i
2015 og 2016.
Begge søknadene er vedlagt.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Regionrådets innstilling er at Manger Musikklag, Manger skulemusikklag og Sæbø
skulemusikklag får innvilget søknad om å være teknisk arrangør for Hordablæsten i 2015 og
2016.

Vedtak:
Regionstyret vedtar Regionrådets innstilling og tildeler Manger Musikklag, Manger
Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag Hordablæsten i 2015.
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Høringsutkast Regional Kulturplan
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

21/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
Hordaland Fylkeskommune har sendt ut Regional Kulturplan på høring med frist 25.
september.

Saksutredning:
NMF Hordaland er en viktig aktør i det frivillige kulturlivet i Hordaland, og det er viktig at
det sendes inn et høringsnotat fra organisasjonen. Innspill fra styremøtet bør samles i et
felles notat som sendes inn til Hordaland Fylkeskommune.
Høringsutkast til Regional kulturplan er vedlagt.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Administrasjonens innstilling:
NMF Hordaland sender inn kommentarer til høringsutkastet for Regional kulturplan innen
25. september.

Vedtak:
Regionstyret sender en kommentar til Regional Kulturplan innen fristen 25. september.

NMF Hordaland regionstyret 15. jan. 2016

side 6/11

Styreseminar for NMF Hordaland
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

22/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har planlagt å gjennomføre styreseminar for styremedlemmene hvert år. Så
langt i år har det vært vanskelig å samles om en dato som passer alle.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Styret blir enig om en dato for gjennomføring av styreseminar og hva som skal være innhold
på samlingen.

Vedtak:
Regionstyret vil arrangere styreseminar søndag 7. september 2014
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Søknad til Gjensidigestiftelsen
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

23/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland er invitert av Gjensidigestiftelsen til å sende inn en samlesøknad fra
korpsene om mulig støtte for 2015. Søknadsfrist er 15. september.

Saksutredning:
Administrasjonen i NMF Hordaland har vært på møte med Gjensidigestiftelsen om
muligheter for at de kan gå inn som støttespiller for korpsene. I stedet for at flere korps
sender inn søknader, er de mer interessert i en felles søknad fra organisasjonen.
Gjensidigestiftelsen kom selv med forslag om at de kan få korps til å spille i turløypene som
er lagt ut i hele fylket for å skape blest om korpsbevegelsen. Men de er også åpne for andre
forslag. Eksempel på dette kan være å gi støtte til instrumenter, sponsor av sommerkurs
eller korpsbygging.

Administrasjonens bemerkninger:
Administrasjonen oppfordrer styremedlemmene til å komme med kreative forslag til
hvordan vi kan få Gjensidigestiftelsen til å bli en god og viktig støttespiller for korpsene i
regionen.

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland sender inn en søknad til Gjensidigestiftelsen om støtte til korps innen 15.
september 2014.

Vedtak:
NMF Hordaland sender inn en søknad til Gjensidigestiftelsen om støtte til korps innen 15.
september 2014 basert på innspill fra styremøtet 28.08.14.
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Regiontinget 2015
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

24/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland skal gjennomføre Regionsting i 2015. Den opprinnelige datoen som er satt
opp kolliderer med Hordablæsten. Det må derfor settes ny dato for Regiontinget.

Saksutredning:
Tidspunktet for Hordablæsten 2015 er blitt endret etter at dato for Regiontinget i 2015 ble
bestemt. Denne må derfor endres. Forslag til dato for Regiontinget er 25. april.
Det må også tas stilling til om Regiontinget skal gjennomføres på en eller to dager med
fagkonferanse. (Evt. 25. og 26. april)

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Dato for Regionrådet settes til lørdag 25. april 2015.

Vedtak:
Regionstyret har vedtatt at Regionstinget blir arrangert 25. april 2015.
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Høringsutkast NMFs mønstervedtekter
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

25/2014
28. august 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF skal revidere mønstervedtektene og har sendt dette ut på høring til alle regionene.
Høringsfrist er 1. oktober.

Saksutredning:
Forbundsstyret hadde revidering av mønstervedtektene oppe i styremøtet 26. juni og
gjorde følgende vedtak:

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.
Vedlagt matrise med dagens mønstervedtekter og endringsforslaget. Kommentarer sendes
undertegnede innen høringsfrist.
Høringsutkast til nye mønstervedtekter er vedlagt.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland sender inn kommentarer til høringsutkastet for nye mønstervedtekter innen
1. oktober.
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Vedtak:
Regionstyret sender en kommentar til disse punktene.
1.2
b. 31. desember ? Er dette skrivefeil? Det står to forskjellige datoer i to forskjellige
dokumenter. 31. desember og 31. juli. Hvilke er rett?
3.2
b. … gjeldende innmeldingsskjema. Dette eksisterer vel ikke lenger!
c. Korps medlemmer – ordelingsfeil. Må skrives i ett ord.
d. musikk – og drillaktiviteter – mangler et og evt. en skråstrek
3.3
c./d. Hvorfor står det ”de frister og rutiner som fastsettes av NMF i pk c. og registrerte
medlemstall per 31. desember i pk d. Da de frister og rutiner som er beskrevet i pk c er
31. desember bør det vel stå dato begge steder for ikke å forvirre.
4.3
b. …. Medlemmer som er fylt 12 år. Denne aldersgrensen har skapt mye uro i korpsene og
bør vurderes.
NMF H vil gjerne at det spesifiseres i mønstervedtektene hvor mange stemmer hver
forelder har med tanke på at noen har flere barn med et samme korps.
Eks. En forelder som får fullmakt fra sine to barn som er over 18 år og har ett barn under
18 år kan i realiteten ha tre stemmer. Er det slik det er tenkt eller er det tenkt at det er
en stemme pr forelder uansett?
Hvis det er to foreldre som har tre barn i samme korps og de to eldste over 18 år gir mor
fullmakt og far representerer barnet under 18 år. Har mor da to stemmer og fra en eller
har familien bare en stemme til sammen?
Eirik Helland skriver et høringsutkast som sendes innen fristen 1.oktober.
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