Protokoll til S1
Møtenr. 1 / 2015
Dato:
Tid:
Sted:

26. mars 2015
kl. 17:30
NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, Bergen

Dagsorden
1. Åpning av styremøtet
Eirik Helland ønsket velkommen til møtet
2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen er godkjent
3. Godkjenning av protokoll: protokoll S6 / 2014
Protokollen er godkjent
4. Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent

Tilstede: Eirik Helland, Eivind Hermansen, Harald Borge, Kåre Stokke, Silje
Villanger Setsaas, Solveig Borgund og Cecilie Kaarstad.
Fravær: Torgeir Thunestvedt, Sandra Sognnes, Solfrid L. Habbestad

Tilstede fra administrasjonen: Randi Kvinge og Åse Espevik
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Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
Sakstittel
1 / 2015
Representasjoner.
Det er ikke kommet noen invitasjoner til NMF Hordaland innen møtet.
2 / 2015
Vinterpokalen – fordeling av kostnader mellom NMF Hordaland og teknisk
arrangør.
3 / 2015
Festkonsert Hordablæsten – fordeling av inntekter/utgifter.
4 / 2015
Korps på friluftstur.
5 / 2015
Program for regiontinget 2015.
6 / 2015
Årsmelding 2013 og 2014
7 / 2015
Eventuelt
Ingen saker

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
Sakstittel
1 / 2015
Representasjoner
Ingen siden sist møte.
2 / 2015

Økonomi
Regionstyret tar økonomirapporten til etterretning og konstaterer at regionene
har god kontroll over økonomien.

3 / 2015

NM Brass 2015 – Status
NM Brass 2015 ble også i år en stor suksess musikalsk og organisatorisk.
Det ble satt ny deltagerrekord i antall korps med hele 90 korps.
Vi takker også Hellen Skole Musikkorps for uvurderlig teknisk hjelp.
Regionstyret takker Åse Espevik for god prosjektledelse også i år.

4 / 2015

Orientering om lederkonferansen i Kragerø
Tema: NMF strategi 2016 – 2018

5 / 2015

Ansettelse av musikkonsulent i NMF Hordaland
Beate G. Holmefjord er ansatt i en 60% stilling.

6 / 2015

Status sommerkurs 2015
Det arrangeres 6 sommerkurs i Hordaland i år. 5 regionale og 1 nasjonalt.
Påmeldingsfrist er satt til 15. mai. Instruktører, leirledere og assistenter er
ansatt. 2 av kursene er i samarbeid med Askøy Sang – og Musikksamskipnad.

7 / 2015

Status påmelding Hordablæsten 2015
Det er også i år stor påmelding til Hordablæsten noe som er svært gledelig.
Det er påmeldt 74 korps, 94 ensembler, 317 solister og 276 aspiranter.
Teknisk arrangør er: Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø
Skulemusikklag. Manger Musikklag spiller på Festkonserten.
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8 / 2015

Hordaland Ungdomskorps – orientering om tur til Riga
HUK reiser på tur til Riga 30. mars – 3. april 2015. Korpset skal spille 3
konserter på turen. Det er vært gledelig at regionen har fått til en tur for
korpset, da dette har vært et stor ønske fra musikantene lenge. Åse Espevik og
Randi Kvinge er med på turen fra administrasjonen.
Regionstyret ønsker musikanter, dirigent, ledere og administrasjonen god tur
og lykke til med konsertene .

9 / 2015

Orientering om prosjekt «Samspel for korps»
Prosjektet ”Samspel for korps” er et samarbeidsprosjekt mellom NMF
Hordaland og korps fra regionen som er teknisk arrangør og instruktører på
seminaret. Prosjektet er støttet av Hordaland Fylkeskommune.
Bjørsvik Brass og Flesland Musikklag arrangerte samling i Fana for korpsene
der 20. og 21. mars på Ytrebygda Kultursenter.
I år gikk det ut invitasjon til både messing - og treblåsere i tillegg til slagverk.
Prosjektet er ment som et inspirasjonsseminar for spesielt de korpsene som
sliter med å beholde medlemmene og rekruttere nye. På Fanasamlingen deltok
95 musikanter fra 18 korps.
Det skal arrangeres lignende seminar i Hardanger og Sunnhordaland senere i
år.

10 / 2015

Nettverkssamling for dirigenter
Samlingen er utsatt til høsten 2015.

11 / 2015

Eventuelt
Ingen saker
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Vinterpokalen – fordeling av kostnader mellom
NMF Hordaland og teknisk arrangør.
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

2 / 2015
26. mars 2015
S1 / 2015
Randi Kvinge

Innledning:
Fra 2015 er NMF Hordaland arrangør av drillkonkurransen Vinterpokalen som gjennomføres i Sveio
med Sveio drill som teknisk arrangør. Fra 2015 får konkurransen status som vestnorsk mesterskap i
drill med mulighet for å kvalifisere seg til NM. Fordeling av inntekter/utgifter for arrangementet
mellom arrangør og teknisk arrangør er ikke fastsatt. Dette må styret i NMF Hordaland ta stilling til.

Saksutredning:
Når det gjelder fastsetting av honorar for arrangementet Vinterpokalen kan dette gjøres på samme
måte som Hordablæsten, med at NMF Hordaland sitter igjen med en andel av påmeldingsavgift per
deltaker. Eks. kr 25,- per deltaker i hver disiplin.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland skal ha kr 25,- i godtgjørelse per deltaker/startnummer i Vinterpokalen.

Vedtak:
Regionstyret vedtar at regionen skal ha kr. 25 i godtgjørelse pr. deltager i Vinterpokalen.
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Festkonsert Hordablæsten
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

3 / 2015
26. mars 2015
1 / 2015
Randi Kvinge

Innledning:
Fra 2015 har NMF Hordaland tatt over ansvaret for program og konferansier under Hordablæsten.
Manger Musikklag som er med som teknisk arrangør, har tatt på seg oppdraget med å spille på
konserten. Hvordan inntekter/utgifter på festkonserten skal fordeles er ikke avklart. Dette gjelder
også evt. honorar til Manger Musikklag.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland vedtar nye retningslinjer for teknisk arrangør angående festkonsert og fastsetter
beløp for honorar til Manger Musikklag.

Vedtak:
Regionstyret vedtar at Manger Musikklag får kr. 20.000 i honorar og teknisk arrangør får
20% av inntektene fra Festkonserten til Hordablæsten.
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Korps på friluftstur
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

4 / 2015
26. mars 2015
1 / 2015
Randi Kvinge

Innledning:
Gjensidigestiftelsen har gitt NMF Hordaland 1 million kroner som korpsene i Hordaland kan søke
om tilskudd fra. Kriteriene er at korpsene arranger 3 turer i turløyper i Hordaland mellom 1. april og
1. oktober og spiller 2 x 15 minutter under turen. For å få godkjent oppdraget må 80% av
medlemmene være med på hver tur. Korpset må profilere turene i nærmiljøet. Korpsene kan
samarbeide med lokale turlag, idrettslag etc. NMF Hordaland oppfordrer korpsene til å ta kontakt
med lokalmedia for å promotere turene og støtteordningen
Turene rapporteres på eget skjema til NMF Hordaland i etterkant av turene og får utbetalt kr. 60.000
hvis oppdragene godkjennes.
Gjensidigestiftelsen legger vekt på turgåing for å bedre den generelle folkehelsen.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Ingen

Vedtak:
Regionstyret i Hordaland vedtar at utvelgelse foregår ved trekning. Alle 60 søknadene som er
kommet inn innen fristen er vurdert. Trekningen vil gjøres av ansatte i NMF Sentralt.
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Regiontinget 2015
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

5 / 2015
26. mars 2015
1 / 2015
Randi Kvinge

Innledning:
Lørdag 25. april er det regionsting i NMF Hordaland. Vedlagt er forslag til program på regiontinget.

Saksutredning:
Foreløpig mangler vi en foredragsholder som kan være til inspirasjon for korpsene. Fint om
styremedlemmene kommer med forslag til dette.
To av ensemblene som vinner Hordablæsten i sin klasse 19. april, inviteres til å delta på regiontinget.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Programmet til Regiontinget vedtas.

Vedtak:
Regionstyret vedtar programmet til Regiontinget som det foreligger.
Forslagene som er kommet til foredragsholdere som kan være til inspirasjon for korpsene
undersøkes av administrasjonen.
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Årsmelding 2013 og 2014
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

6 / 2015
26. mars 2015
1 / 2015
Randi Kvinge

Innledning:
Ingen

Saksutredning:
Alle styremedlemmene leser igjennom begge årsmeldingene og kommer med eventuelle
kommentarer.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Ingen

Vedtak:
Regionstyret i Hordaland vedtar Årsmeldingene for 2013 og 2014.
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