Protokoll til S1/2014
Møtenr. 1/2014
Dato: 13. mars 2014
Tid: Kl. 17:30
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen
Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Kåre Stokke, Silje Villanger, Sandra Sognnes,
Solfrid L. Habbestad og Cecilie Kaarstad
Fraværende: Torgeir Thunestvedt, Harald Borge, Solveig Borgund
Tilstede fra administrasjonen: Randi Kvinge og Åse Espevik

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styreleder Eirik Helland
Eirik Helland ønsket velkommen til møtet
Godkjenning av innkalling
Innkalling er godkjent
Godkjenning av protokoll: Protokoll S6/2013
Protokoll S6/2013 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.
01/2014
02/2014
03/2014
04/2014
05/2014
06/2014

Sakstittel
Representasjoner
Godkjenning av regnskap 2013
Dialogmøter våren 2014
Video av sommerkurs 2014
Landsmøte 2018
Film under Hordablæsten

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
01/2014

Sakstittel
Representasjoner
Eirik Helland: gratulert og overleverte en blomst til Nils Eivind
Nikolaisen med Kongens fortjenestemedalje og overlevert blomst til
EMBL for NM seier.
Solfrid Habbestad: Delte ut hedersdiplom til Terje Vestvik i Fitjar
Musikklag

02/2014

Økonomi
Regionstyret tar økonomirapporten til etterretning

03/2014

Referat fra ledersamling på Hell
Ny generalsekretær presentere seg og sine visjoner for NMF som
organisasjon.
Ungdomsråd i NMF – ideer rundt dette ble presentert.
Info om rapportene angående ”Ungdom og mestring” og ”sfo,
kulturskole, skolekorps”.
Info fra gruppen som har jobbet med revidering av handlingsplanen.
Info om landsfestivalen
Info om Korpsbyggerprosjektet
Info om Sør Afrikaprosjektet
Erfaringsutveksling: forslag om at ledersamlingen ”reiser” rundt til
også andre konferanser.

04/2014

NM brass 2014 - evaluering
Arrangementet gikk som vanlig knirkefritt og alle var fornøyd med
konkurransen. All ære til Åse Espevik som prosjektleder for
arrangementet. Det kom en kommentar på aldersgrensen på brass
night i billettluken. NMF H oppfatter dette som om at korpsene har
akseptert aldersgrensen og skjønner hvorfor den er satt.

05/2014

Hordablæsten 2014. Status
308 solister, 96 ensembler og 77 korps
300 aspiranter, 30 dommere og 100 frivillig fra Sandvikens
Ungdomskorps, Dragefjellets Musikkorps og Skjold Skoles Musikkorps
utgjorde årets arrangement.
Det er ønskelig at administrasjonen sender ut invitasjon til
kulturkomiteen i Bergen Kommune i framtiden.
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06/2014

HUK neste sesong. Utenlandstur?
De ønsker å reise til utlandet i 2015. Dette må diskuteres videre.
Datoene for samlingene er lagt ut og det begynner å fylles opp med
tekniske arrangører.

07/2014

Regnskapskurs – Korpsportalen. Status
3 kurs med 45 deltagere tilsammen. Det blir 1 kurs for viderekomne.

08/2014

Dirigentsatsing i samarbeid med Bergen Kommune.
Bergen kommune har bevilget 500.000 til dirigentsatsning. Dette
gjelder for korps hjemmehørende i Bergen kommune. Griegakademiet
er tatt med i prosjektet.

09/2014

Etter- og videreutdanning for dirigenter. Samarbeid med Griegakademiet,
Bergen kulturskole og Hordaland Kulturskoleråd.
Prosjektgruppen arbeider videre med prosjektet.

10/2014

Born to play/Korpsbygging. Status
Det er stor pågang fra korps som vil delta i prosjektet. Vi trenger derfor flere
veiledere.

11/2014

Amatørkulturkveld 26. mars
Eirik Helland representerer NMF H

12/2014

Årsmøte Folkeakademiet- Representasjon
Regionsstyret har ikkje anledning til å være representert på dette
møtet da det er mange som er opptatt med NM forberedelser.

13/2014

Bjørgvinkonferansen 2014
Småkurs torsdag, fredag og lørdag og ha ungdomskonferanse lørdag og
søndag. Gruppen jobber videre med dette.

14/2014

Status arbeidsgruppe for Hordablæsten 2015 – ny organisering
På bakgrunn av antallet medvirkende ved årets arrangement vil NMF
H diskutere med årets arrangører om det er ting som må endres på.
Det er satt ned en arbeidsgruppe fra NMF H som vil kalle inn til møte
snarest mulig.

15/2014

HordaAmatøren 2014
Det blir på hotell Ørnen i Bergen sentrum. Påmeldingsfrist er 25. april
2014.

16/2014

Eventuelt

Kongekorpset

Eirik Helland og Randi Kvinge har hatt møte med Festspillene i Bergen
ang arrangementet til NMF H ved «Den blå steinen».
Randi Kvinge vil gå i dialog med Sjøforsvarets musikkorps Vestlandet
angående deltagelse i årets Kongekorps.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
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Godkjenning av regnskap
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

02/2014
13.mars 2014
01/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland sitt regnskap for 2014 er ferdig revidert. Regnskapsrapport sendes til
styremedlemmene i uke 11 før styremøtet.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Administrasjonens innstilling:
Regnskapet for 2013 godkjennes av styret.

Vedtak:
Regnskapet godkjennes som det foreligger. Overskuddet overføres til egenkapital.
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Dialogmøter våren 2014
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

03/2014
13. mars 2014
01/2014
Randi Kvinge

Innledning:
På aktivitetsplanen er det satt opp dialogmøter i mars/april 2014. De fleste
styremedlemmene har fått tildelt hvert sitt distrikt, og skal holde møte for korpsene i
distriktet.

Saksutredning:
På styremøtet 13. mars oppfordres styremedlemmene til å komme med innspill til innhold
på dialogmøtene. Fint om alle forbereder seg på temaer de ønsker å ta opp.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Styret blir enig om felles temaer som skal tas opp på dialogmøtene. Administrasjonen
utarbeider materiell/presentasjon til dialogmøtene.

Vedtak:
Styremedlemmene linner en passende dato og melder dette inn til administrasjonen.
-

Forhold/overgang mellom skolekorps og amatørkorps
Samarbeid mellom korps
Promotering av korpsportalen
Promotere sommerkursene
Promotere ”bli bedre - få det bedre”
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Video av sommerkurs 2014
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

04/2014
13. mars 2014
01/2014
Randi Kvinge

Innledning:
For å markedsføre sommerkursene enda bedre, er det et ønske om å lage en film av
blått/svart kurs på Manger. Planen er at denne filmen skal vises på nettsider, Youtube og i
sosiale medier.

Saksutredning
Administrasjonen er i gang med å innhente priser hos ulike produksjonsselskaper for å finne
ut hva det vil koste å produsere en film på ca. 10 minutter.
Kostnader for en slik film vil være rundt kroner 50 000,-. Det er ikke satt av penger på
budsjettet til dette.
NMF Hordaland har tidligere mottatt støtte fra Sparebanken Vest til ungdomstiltak i
regionen. Å bruke penger på å lage film er et tiltak som gir grunnlag for å bruke av denne
potten.
Administrasjonen skal i tillegg søke om eksterne midler fra andre aktører til dette.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Styret vedtar at det skal lages en film fra blått/svart kurs som brukes i markedsføring av
sommerkursene. Det skal settes av en sum fra egenkapitalen til NMF Hordaland til dette
formålet.

Vedtak:
Regionstyret er positiv til å lage ned film fra sommerkursene. Administrasjonen arbeider
videre med å utarbeide en strategi for regi og opptaksdager. Det vil bli gjort opptak fra
blå-svart kurs på Manger.
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Landsmøte 2018
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

05/2014
13. desember 2013
06/2013
Randi Kvinge

Innledning:
I 2018 fyller Norges Musikkorps Forbund 100 år. I den forbindelse er det kommet innspill fra
styremedlemmer om at NMF Hordaland bør søke om å få være vertskap for landsmøtet
samme år.

Saksutredning
Styremedlemmene oppfordres til å komme med forslag til hvordan et landsmøte i 2018 kan
gjennomføres i regionen.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Forslag til vedtak er at NMF Hordaland skriver en fyldig og innholdsrik søknad til
forbundsstyret om å få være vertskap for landsmøtet 2014.

Vedtak:
Regionstyret stiller seg positiv til at regionen søker om å få arrangere Landsmøtet i 2018.
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Film under Hordablæsten
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

06/2014
13. desember 2013
06/2013
Randi Kvinge

Innledning:
Vedtak:
Regionstyret går inn for at prosjektet blir gjennomført ved Hordablæsten 2014.
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