Protokoll
Møtenr 1/2016
Dato: 17. mars 2016
Tid: Kl 18.00
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen
Dagsorden
1. Åpning ved styret (Eivind H. Hermansen ønsket velkommen til møtet)
2. Godkjenning av innkalling (Innkallingen er godkjent)
3. Godkjenning av protokoll S4/2015 (Protokollen er godkjent)
4. Godkjenning av saksliste (Sakslisten er godkjent)

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr. Sakstittel 01/2016
01/2016 Representasjoner
02/2016 Landsmøtesaker (Sendes til regionstyrene 17. mars 2016)
03/2016 Aktivitetsplan 2016 – basert på NMFs handlingsplan
04/2016 Sommerkurs – gult kurs i Sunnhordland
05/2016 Årets Miljøskaper i Hordaland 2015
06/2016 Utdeling av Årstad Musikkorps sin solistpris
07/2016 Teknisk arrangør for Hordablæsten 2017 og 2018
08/2016 Korps på friluftstur
09/2016 Deltakelse og gaver på jubileer
10/2016 Dispensasjonssøknader til Hordablæsten
11/2016 HordaAmatøren – Arbeidsgruppe
12/2016 Eventuelt

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
01/2016
Representasjoner
Ruth Vihovde deltok på Vinterpokalen 6. og 7. februar og takket Sveio drilltropp som var
teknisk arrangør. Nils Arne Træland deltok på Skodvin skulemusikk sitt 40 års jubileum 21.
februar. Eivind H. Hermansen deltok på HUBB sitt 10 års jubileum 28. februar. Cecilie
Kaarstad deltok på Vårspretten på Askøy 5. mars.
02/2016
Regnskap 2015
Regionen hadde et svært godt resultat i 2015, med et overskudd på
kr 414 000,-. Resultatet er bedre enn forventet.
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03/2016
Hordaland Ungdomskorps – Status
HUK skal ha sesongens siste samling 18.-20. mars. Den blir på Os med Os Musikkforening
som teknisk arrangør. På hele samlingen deltar to voksne representanter i regi av NMF
Hordaland. NMF Hedmark/Oppland planlegger regionkorpssamling i april 2017 og HUK er
invitert til å delta på denne. Det er gitt tilbakemelding fra NMF Hordaland om at dette er
interessant for HUK å delta på som avslutning på sesongen 2016/2017.
04/2016
Oppsummering NM brass 2016
NM brass 2016 ble et strålende arrangement, ikke minst takket være solid innsats fra mange
frivillige og god prosjektledelse. Økonomisk ble arrangementet gjennomført i henhold til
budsjett. Årets norgesmester ble Eikanger-Bjørsvik Musikklag fra Lindås, Hordaland.
05/2016
Ny inkluderingsagent
Det skal ansettes inkluderingsagent i NMF som skal ha arbeidssted i Hordaland. Daglig leder
har vært med på ansettelsesprosessen.
06/2016
Inkluderingsprosjekt i Bergen
Bergen kommune har gitt støtte til NMF for å gjennomføre et inkluderingsprosjekt sammen
med asylmottak i Bergen, lokale korps og lokale kor. Dette skjer i uke 11. Administrasjonen
har dialog med kulturavdelingen i Bergen kommune om dette. Prosjektet avsluttes med to
konserter på Landås.
07/2016
Kongekorpset 2016
I år blir det et helt unikt kongekorps. Deltakerne i PULSE-prosjektet skal lede korpset og
bidrar med musikk og dans. I tillegg til at alle korpsene i Hordaland er invitert til å delta,
inviteres også barn fra mottaket på Landås. Dronningen representerer kongehuset under
Festspillene i Bergen.
08/2016
Mentorordning i Bergen – Samling 17. april
Høsten 2015 ble det startet opp et mentorprogram i regi av NMF Hordaland. Første samling
var i november, og neste samling blir 17. april. Bjørn Sagstad er leder for programmet og
musikkonsulent Beate H. Gulbrandsen er prosjektleder. Prosjektet er støttet av Bergen
kommune.
09/2016
Hordablæsten 09. og 10. april 2016
Det er svært god påmelding til Hordablæsten med 74 korps, 118 ensembler, 370 solister og
270 aspiranter. Teknisk arrangør (Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø
Skulemusikklag) er i rute med arrangementet. For tiden jobbes det med å sette opp
spilleplan og sende ut noter til dommere. NMF Hordaland har ansvar for å skaffe dommere.
Dette er på plass. Hordaland Ungdomskorps ved dirigent Arvid Anthun forbereder seg til å
spille festkonserten søndag 10. april. Gjensidigestiftelsen er invitert til festkonserten og vil
gjerne benytte anledningen til å dele ut en gavesjekk til prosjektet «Korps på friluftstur».
10/2016
Ung dirigent – siste samling 2015/2016
Det er 13 deltakere med i programmet Ung dirigent denne sesongen. Siste samling blir på
Grand Hotel Terminus i april. Helge Haukås er musikalsk ansvarlig for samlingen. Kåre
Stokke er med som adminstrativ leder.
11/2016
Hansadagene 2016
Eivind H. Hermansen har vært i kontakt med Hansadagene angående deltakelse fra
korpsene i regionen.
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12/2016
Bjørgvinkonferansen 2016
Bjørgvinkonferansen 2016 arrangeres lørdag 17. september. Programmet er klart og det er
publisert sak om arrangementet på musikkorps.no. Invitasjon til konferansen sendes i
posten og på mail til alle korps i Hordaland.
13/2016
KlarinettBuffet
NMF, NMF Hordaland og Buffet Crampon samarbeider om å arrangere KlarinettBuffet 23. og
24. april i Fana kulturhus. Her er alle klarinettister i regionen invitert. Til sammen kommer
det 56 deltakere. Musikkonsulenten i NMF Hordaland jobber sammen med nasjonal
produsent, Berit Handegard, om prosjektet.
14/2016
Vinterpokalen 2016
Drillkonkurransen Vinterpokalen 2016 ble gjennomført med stor suksess 6. og 7. februar.
Sveio drilltropp er teknisk arrangør og gjorde en fantastisk jobb. Det var stor deltakelse og
arrangementet ble gjennomført i henhold til budsjett. De beste deltakerne ble kvalifisert
til å delta i NM drill.
15/2016
Pompon-tropp i Hordaland og Rogaland
Under Vinterpokalen var det audition til Pompon- tropp og 39 drillere har takket ja til å
delta i troppen.
16/2016
Samarbeid med Bergen kulturskole
NMF Hordaland ble invitert til fagsamling for alle kulturskolelærene som underviser
korpsmusikanter hos Bergen kulturskole. Her presenterte daglig leder og musikkonsulent
NMF Hordaland og aktivitetene som foregår i regi av organisasjonen. Det er ønske fra begge
parter om et enda tettere samarbeid fremover. Det er en styrke at musikkonsulenten vår
også er ansatt i en prosentstilling i Bergen kulturskole.
17/2016
Skolekorpsledelse NMF Hordaland, ved daglig leder, har vært i møte med Griegakademiet
angående fortsettelse av studiet i Skolekorpsledelse. Det er ønske fra begge parter at
studietilbudet settes opp fra høsten. Irene Graven har takket ja til å fortsette som
koordinator for prosjektet ved Griegakademiet. Studiet lyses ut i løpet av de neste to
ukene.
18/2016
Dialogmøter og besøk hos medlemskorps våren 2016 Regionstyret har tidligere vedtatt at
styremedlemmene skal besøke alle medlemskorps i perioden frem til regiontinget 2017. På
styremøtet blir det gjort opp status over hvor mange korps som er besøkt. Det blir også satt
ned datoer for gjennomføring av dialogmøter.
19/2016
Rekrutteringskonserter med SFMK
NMF Hordaland og Sjøforsvarets Musikkorps har samarbeidet om rekrutteringskonserter på
skoler i Hordaland. Til sammen har tre ensembler fra SFMK besøkt 20 skoler i løpet av uke
9. Dette ble en stor suksess, og det er ønske fra begge parter om å fortsette det gode
samarbeidet.
20/2016
Grått kurs på Voss
NMF Hordaland skal arrangere Grått kurs i 2016. Dette er et nytt tilbud til voksne
musikanter, både brass og janitsjar. Samlingen blir lagt til Voss Folkehøgskule 4.-6. august.
Musikalske lederer er Eirik Gjerdevik og Russell Grey.
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning
(Orienteringssakene ble tatt til etteretning)
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Representasjoner
Saksnr: 01/2016
Dato:
17. mars 2016
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
NMF Hordaland er invitert til følgende jubileer:
Bergen Brandkorps Musikkorps sitt 125 års jubileum 15. april.
Saksutredning:
NMF Hordaland har tidligere vedtatt at representanter fra styret skal delta på jubileer når
korpsene fyller 25 år, 50 år, 75 år og 100 år. Dersom representantene har tid og anledning
skal de også stille på øvrige jubileer.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland stiller med en representant på 125 årsjubileet til Bergen Brandkorps
Musikkorps.
Vedtak:
NMF Hordaland stiller med en representant på 125 årsjubileet til Bergen Brandkorps
Musikkorps.

Aktivitetsplan 2016 – basert på NMFs handlingsplan
Saksnr: 03/2016
Dato: 17.mars 2016
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Aktivitetsplanen for NMF Hordaland baserer seg på regionstyret sine prioriteringer i forhold
til NMFs handlingsplan.
Saksutredning:
Alle aktivitetene er lagt inn i budsjettet for 2016.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Regionstyret vedtar at aktivitetene på planen for 2016 skal gjennomføres som planlagt.
Vedtak:
Aktivitetsplanen for 2016 ble vedtatt.
Vedlegg:
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Aktivitetsplan 2016

Gult kurs i Sunnhordland
Saksnr: 04/2016
Dato: 17. mars 2017
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Ved flere anledninger har NMF Hordaland blitt kontaktet om å arrangere gult kurs i
Sunnhordland. Det er derfor inngått dialog med Sagvåg Musikklag om å få dette til.
Saksutredning:
Gult kurs i Sunnhordland er planlagt på Stord på Langeland skule. Det skal arrangeres på
samme måte som andre ordinære gule kurs i regi av NMF Hordaland.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland starter opp gult kurs på Stord, med Sagvåg Musikklag som teknisk arrangør.
Vedtak:
NMF Hordaland starter opp gult kurs på Stord, med Sagvåg Musikklag som teknisk arrangør.

Årets miljøskaper
Saksnr: 05/2016
Dato:
17. mars 2016
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
NMF Hordaland har vedtatt å dele ut prisen Årets miljøskaper under Hordablæsten 2016.
Frist for å nominere kandidater til prisen var 31. desember 2015.
Prisen er et diplom og kr 5000,-.
Saksutredning:
Styret får tilsendt informasjon om kandidatene og innstilling fra regionstyret
mandag 14. mars.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Sendes til styremedlemmer i egen mail.
Vedtak:
Styret har valgt en vinner av Årets Miljøskaper 2015. Navnet er hemmelig til det blir
presentert på festkonserten på Hordablæsten.
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Utdeling av Årstad Musikkorps sin solistpris
Saksnr: 06/2016
Dato:
17. mars 2016
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Årstad Musikkorps er ikke i drift, men har et styre som forvalter korpsets eiendeler. Styret
har besluttet å etablere en solistpris som de ønsker skal gå til vinner av eldste solistklasse
under Hordablæsten de neste ti årene.
Prisen består av et diplom og kr 5000,-.
Saksutredning:
Henvendelse fra Årstad Musikkorps:
Årstad musikkorps vil i samarbeid med NMF Hordaland, dele ut solistpris til vinner av eldste
solistklasse i Hordablæsten 2016. Prisen består av et diplom og kr 5000,- Prisen deles ut
under premieutdelingen i Hordablæsten.
Årstad musikkorps ble stiftet som Haukeland ungdomskorps 29. januar 1929. I 1946 endret
korpset navn til Årstad musikkorps. Korpset var først ut med å invitere skolekorpsene i
nærmiljøet til vårkonserter. Dette var en viktig konsert for skolekorpsene og for Årstad
musikkorps. Korpset rekrutterte medlemmer fra Fridalen skoles musikkorps, Haukeland
skoles musikkorps, Landås skoles musikkorps, Natland skoles musikkorps og Slettebakken
skoles musikkorps. Rekrutteringen ble etter hvert så dårlig at korpset i 1992 valgte ikke å
spille mer. De seks musikantene som den gang var igjen, begynte å spille i andre korps i
Bergen. Korpset sitt navn og styre har bestått siden. Styret ønsker å hedre unge
fremadstormende talenter i Hordaland. Derfor ønsker vi å etablere denne solistprisen som
en del av NMF Hordaland sinn konkurranse; Hordablæsten.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Styret tillater at Årstad Musikkorps får dele ut pris under festkonserten på Hordablæsten
hvert år de neste ti årene.
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Teknisk arrangør for Hordablæsten 2017 og 2018
Saksnr. 07/2016
Dato 17. mars 2016
Møtenr. 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning
NMF Hordaland har søkt etter teknisk arrangør for Hordablæsten i 2017 og 2018. Det er
kommet inn fire søknader.
Saksutredning
Søknaden skal inneholde følgende:
 Navn på søkerkorps (Om det er ett eller flere korps som samarbeider)
 Beskrive hvorfor dere søker om å være teknisk arrangør (Motivasjon)
 Plan for prosjektledelse/styringsgruppe
 Plan over frivillig innsats (Hvor mange kan være med å bidra i prosjektet)
 Budsjett/Regnskap føres av NMF Hordaland og settes opp i samarbeid med teknisk
arrangør.
Søknader er mottatt fra følgende korps:
 Eikanger-Bjørsvik Musikklag
 Fana Musikklag, Ytrebygda skolekorps og Skjold Skoles Musikkorps
 Krohnengen Brass Band, Sandvikens Ungdomskorps, Krohnengen Skoles Musikkorps
og Hellen Skoles Musikkorps
 Midtun Skoles Musikkorps, Skjold Nesttun Janitsjar og Dragefjellets Musikkorps
Administrasjonens bemerkninger:
Søknader fra korpsene sendes til styremedlemmene i egen mail mandag 14. mars.
Regionrådets innstilling:
Både leder og nestleder har erklært seg inhabil i saken, og det er derfor ikke gjort en
innstilling fra Regionrådet.
Vedtak:
Styret vedtok at Fana Musikklag, Ytrebygda Skolekorps og Skjold Skoles Musikkorps blir
teknisk arrangør for Hordablæsten i 2017 og 2018.

Korps på friluftstur
Saksnr.
08/2016
Dato 17. mars 2016
Møtenr. 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning
For andre året på rad har Gjensidigestiftelsen gitt penger til prosjektet Korps på friluftstur i
regi av NMF Hordaland. For 2016 tildelte de kr 1 150 000,-. Dette betyr at 20 korps får
tilbud om å delta i prosjektet. Korpsene er invitert til å delta og må søke på et skjema via
musikkorps.no innen 20. mars.
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Saksutredninger
Kriterier for å delta i prosjektet:
 Korpset må gå tre ulike turer i oppmerkede turløyper i løpet av
prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober.
 På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 X 15 minutter.
 For å få godkjent oppdraget må korpset stille med minimum 80 prosent av
medlemmene på hver tur.
 Spilleoppdragene kan gjennomføres på ulike steder i turløypa, gjerne i
starten, underveis og på toppen/ved turmålet. Vær gjerne kreative når det
gjelder program og opplegg for turene slik at dette blir en positiv
happening i lokalmiljøet.
 Korpset må profilere turene i nærområdet, gjerne i lokalmedia, plakater,
flyers etc. Kontakt gjerne lokale aktører som Den norske turistforening,
Barnas turlag, idrettslag etc, for å få med flere på tur.
 Når alle tre turene er gjennomført, rapporterer korpset dette på et skjema
til NMF Hordaland, og får utbetalt kr 60 000,-.
Regionrådets innstilling:
I 2015 ble korpsene som fikk delta i prosjektet plukket ut via loddtrekning slik at tildelingen
skulle bli mest mulig rettferdig. Dette fungerte godt. Det legges også opp til at korpsene
skal bli tilfeldig trukket ut denne gangen også. Dato for trekning i 2016 blir tirsdag 5. april.
Administrasjonen og regionrådet i NMF Hordaland deltar på trekningen.
Vedtak:
Det blir trekning tirsdag 5. april om hvem som får delta i prosjektet Korps på friluftstur.

Deltakelse og gaver i forbindelse med jubileer
Saksnr. 09/2016
Dato 17. mars 2016
Møtenr. 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning
NMF Hordaland får ofte henvendelser fra korps om å delta på jubileer. Dette er veldig
hyggelig. Styret har uttalt at NMF Hordaland skal være representert på jubileer ved 25, 50,
75 og 100 års markeringer, og dersom det er mulig skal en delta på andre jubileer også.
Saksutredning De siste årene har summen på jubileumsgaver ikke blitt justert, og beløpene
og praksis rundt deltakelse og gaveoverrekking bør vurderes på nytt.
Gaver til korpsene ved jubileer:
25 år: blomst og hilsen
50 år: 750 kr og hilsen
75 år: 1000 kr og hilsen
100 år: 1500 kr og hilsen
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Vedtak:
Ny modell for gaver til korpsene ved jubileer ble vedtatt.
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Dispenasjonssøknader til Hordablæsten 2016
Saksnr. 10/2016
Dato 17. mars 2016
Møtenr. 01/2016
Innledning
NMF Hordaland har mottatt fire søknader om dispensasjon for aldersgrense i Hordablæsten
2016. Alle søknadene er blitt avslått etter reglementet punkt 3, Kriterier for deltakelse:
Musikanter kan delta i klasser for skolekorps t.o.m. det året de fyller 19 år. Det er ingen
nedre aldersgrense. Søknader om dispensasjon for å ha med musikanter som er eldre enn
tillatt aldersgrense i skolekorpsklassene vil ikke bli innvilget.
To av søkerne har sendt inn klage på dette, og vil ha saken vurdert på nytt. Dette gjelder
Skodvin Skulemusikk og Moster Skulekorps.
Saksutredning Begrunnelsen for klagen i de to sakene er at reglementet til Hordablæsten
avviker fra NMreglementet til NMF.
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Vedtaket som er gitt med avslag på dispensasjon for aldersgrense blir stående både for
Skodvin Skulemusikk og Moster Skulekorps.
Vedtak:
Vedtaket som er gitt med avslag på dispensasjon for aldersgrense blir stående både for
Skodvin Skulemusikk og Moster Skulekorps

Arbeidsgruppe – HordaAmatøren
Saksnr: 11/2016
Dato: 17. mars 2016
Møtenr: 01/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Fra 2016 fremstår HordaAmatøren i ny drakt. Konkurransen flyttes til Grieghallen og
gjennomføres lørdag 26. oktober. På felles møte med korpsene før jul kom det opp et
ønske fra enkelte om å være med i en arbeidsgruppe som skulle jobbe frem et nytt konsept
for konkurransen.
Saksutredning:
NMF Hordaland synes det er positivt at korpsene ønsker å være med å utvikle
HordaAmatøren, og det settes derfor ned en arbeidsgruppe for dette:
Arbeidsgruppen består av:
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Eivind H. Hermansen Kåre Stokke Harald Borge Beate G. Holmefjord Tre representanter
fra voksenkorps i Hordaland
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal utvikle nytt konsept for HordaAmatøren våren
2016.
Vedtak:
Det settes ned en arbeidsgruppe som skal utvikle nytt konsept for HordaAmatøren våren
2016.

Eivind H. Hermansen (sign.)
Styreleder NMF Hordaland
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