Innkalling til styremøte
Møtenr 2/2015
Dato: 15. juni 2015
Tid: Kl. 18:00
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning av styremøtet

Eivind	
  Hermansen	
  ønsket	
  velkommen	
  til	
  møtet	
  
Godkjenning av innkalling

Innkallingen	
  er	
  godkjent	
  
Godkjenning av protokoll: Protokoll S1/2015

Protokollen	
  er	
  godkjent	
  
Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent
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Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
08/2015
09/2015
10/2015
11/2015
12/2015
13/2015
14/2015

Sakstittel
Konstituering av nytt styre
Representasjoner
- Ingen invitasjoner innen møtet.
Møteplan for styret
Organisasjonsutvalget i NMF – prosess frem mot landsmøtet
Søknad til Hordaland Fylkeskommune om KUP-midler
Evaluering av Regiontinget 2015
Eventuelt

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
12/2015

Sakstittel
Representasjoner
Harald Borge: 27. april på før-EM-konsert med Søreide Sandsli / Tertnes
Cecilie Kaarstad: 27. april på før-EM-konsert med EBML
Eivind Hermansen og Kåre Stokke: HUBB sin avslutningskonsert for
seminaret 24. – 26. april.

13/2015

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

14/2015

Aktivitetsplan 2015 (Vedlegg til sakspapirene)
18.-20. September 2015 – Ledersamling
19.-31. januar 2016 – Ledermøtet i Bergen
Administrasjonen sender ut datoene for avslutningskonsertene til
sommerkursene.

15/2015

Status sommerkurs 2015
Det er god påmelding til alle kursene.

16/2015

Orientering om prosjekt «Korps på friluftstur»
50 korps hadde sendt søknad innen fristen og 5 etter fristen gikk ut.
Alle korpsene er positiv til arrangementet og det har generert mye
presseomtale.

17/2015

Orientering om prosjekt «Samspel for korps»
Prosjektet som skulle arrangeres høsten 2015 er utsatt.

18/2015

Status HordaAmatøren
3 korps er påmeldt så langt.
Eivind Hermansen har ringt til flere amatørkorps
- janitsjar for å forsøke å få med flere korps.
Vi gjennomfører hvis vi får 8 eller flere påmeldte korps til sammen.

19/2015

Bjørgvinkonferansen 2015
Konferansen gjennomføres 20.-22. november.
Administrasjonen er i gang med å sette programmet.
Vi begynner å kommunisere ut datoene til korpsene snarest mulig.

20/2015

Status Hordaland Ungdomskorps
Det har vært en fin sesong med tur til Riga som et positivt tiltak for
ungdommene. Det blir prøvespill på sommerkursene på Manger og Askøy.
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21/2015

Oppsummering Kongekorpset 2015
Torger Thunestvedt hadde sagt ja til å dirigere, men måtte trekke seg og
Hilde M. B. Grytten takket ja til å dirigere korpset på kort varsel. Korpset
talte i overkant av 100 musikanter og låt veldig bra med tanke på at de
fleste korpsene bare stiller med de yngste musikantene.
Festspillene skulle i år stå for blomsterbuketten til dronningen pga den
skulle matche fargene og blomstene til de andre arrangementene.
Buketten var en liten halvvissen kvast som vi ikke kan være bekjent av.
Dette må formidles til Festspillene at vi ikke kan godta i 2016. Hvis de
ikke kan komme med en ordentlig bukett må vi få overta innkjøpet av den
selv.

22/2015

Orientering om NM brass 2016
Planleggingen er i rute som alltid J

23/2015

Status møte med Grieghallen om Hordablæsten
Vi vil få et nytt tilbud fra Grieghallen som vil gjøre det dyrere for NMF H
å leie hallen.

24/2015

Landsfestivalen 2018 og NMF 100 år
Blir en festival lik den som var i Trondheim i 2014 29. juni – 1. juli
2018.
NMF er i gang med å skrive en historiebok om organisasjonen.
Det er satt ned en komite som jobber med prosjektet.
Det skal lages en animasjonsfilm om korpshistorien som skal brukes på
sommerskolene.
Det skal også lages en TV dokumentar om korpshistorien.
Det arbeides med å få 2018 til å bli korpsenes år.

25/2015

Deputasjon Bergen kommune om budsjett 2016
25 forskjellige organisasjoner var invitert til deputasjonen.
Fra NMF H stilte Randi og Cecilie.

26/2015

Dirigentsatsing i Bergen
Korpsledelse på GA blir også igangsatt høsten 2015.
Studiet gir 15 studiepoeng.

27/2015

Besøk hos medlemskorpsene våre
Vi har en tanke om å besøke flest mulig korps i løpet av perioden.

28/2015

Eventuelt
Info fra telefonmøtet mellom regionstyrelederne:

-‐	
  landsfestivalen	
  2018	
  
-‐	
  integrering	
  av	
  nye	
  landsmenn	
  i	
  korps	
  
-‐	
  musikksjefen	
  slutter	
  og	
  går	
  tilbake	
  til	
  stillingen	
  som	
  daglig	
  leder	
  i	
  
Trøndelag	
  
-‐	
  alle	
  orienterte	
  fra	
  regionstingene	
  sine	
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Konstituering av nytt styre
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

8/2015
11. juni 2015
02/2015
Randi Kvinge

Innledning:
I følge vedtektene skal Regiontinget velge nestleder for styret til NMF Hordaland. Dette ble
ikke gjort, og i stedet fikk styret fullmakt til å velge nestleder selv.
Styreleder Eivind H. Hermansen har innstilt Harald Borge som nestleder til styret i perioden
2015-2017.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Harald Borge blir valgt til nestleder i Styret til NMF Hordaland.

Vedtak:

Harald	
  Borge	
  ble	
  valg	
  til	
  nestleder	
  for	
  perioden	
  2015	
  –	
  2017.	
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Møteplan for regionstyret 2015-2017
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

10/2015
11.juni 2015
02/2015
Randi Kvinge

Innledning:
For perioden 2015-2017 legges det opp til fem styremøter i året. Her møter styret og daglig
leder. Andre ansattrepresentanter kan møte dersom det er behov for det.
I forkant av styremøtene er det regionrådsmøte for styreleder, nestleder og daglig leder.
I tillegg blir det styreseminar hver høst. Her møter styret og daglig leder.

Saksutredning:
Møteplan er vedlagt

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Møteplan for styret i perioden 2015-2017 blir vedtatt.
Vedtak:
Møteplanen vedtas som den foreligger.
Nytt klokkeslett for møtestart blir kl. 18.00.
Styreseminaret søndag 23. august flyttes til onsdag 19. august. kl. 16:00.
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Organisasjonsutvalget
- Prosess frem mot landsmøtet 2016
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

11/2015
15. juni 2015
02/2015
Randi Kvinge

Innledning:
På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt å sette ned et organisasjonsutvalg som skulle komme
med forslag til ny organisering av NMF på landsmøtet i 2017. Fra NMF Hordaland er Cecilie
Kaarstad representert i utvalget. Det har vært flere møter i utvalget, og på styremøtet 15.
juni blir det informert om prosessen.

Saksutredning:
På styremøtet 15. juni blir det lagt opp til diskusjon og mulighet for innspill til videre
prosess i organisasjonsutvalget. Dette blir også en sak på styreseminaret til NMF Hordaland i
august.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Styret i NMF Hordaland sender innspill til organisasjonsutvalget til prosessen videre.
Vedtak:
Regionstyret går igjennom de punktene styret må ta stilling til innen november 2015
på styreseminaret 19. august.
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Søknad om KUP-midler fra HFK
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

12/2015
15. juni 2015
02/2015
Randi Kvinge

Innledning:
15. juni er frist for å søke om midler fra Kulturelt Utviklingsprogram i Hordaland
Fylkeskommune. I forhold til handlingsplanen til NMF skal organisasjonen ha ekstra fokus på
musikantenes fire første år i korpset. I den forbindelse er det planlagt å søke om støtte til
et rekrutteringsprosjekt som gjennomføres ulike steder i fylket over en treårs periode.
NMF Hordaland har tidligere mottatt støtte for utvikling av «Bjørgvinkonferansen» og
«Samspel for korps».

Saksutredning:
Det søkes om støtte på totalt kr 300 000,- til prosjektet.
Det er planlagt å gjennomføre aspirantsamlinger i Nordhordland, Sunnhordland, Hardanger
og i Bergen.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland vedtar at det skal søkes om støtte gjennom Kulturelt Utviklingsprogram i
Hordaland Fylkeskommune til prosjektet «God start for musikanten».

Vedtak:
Regionstyret vedtar at NMF Hordaland søker om 300.000,- til prosjektet ”God start
for musikantene”
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Evaluering av Regiontinget 2015
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

13/2015
15. juni 2015
02/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Lørdag 25. april ble regiontinget til NMF Hordaland gjennomført på Scandic Hotel Ørnen.
Møtet bestod av både formell del med gjennomgang av regiontingsaker og en uformell del
med inspirasjonsforedrag og musikalske innslag.
I etterkant av møtet er det viktig å evaluere hva som var bra og hva som kan gjøres
annerledes til neste gang.

Saksutredning:
Styremedlemmer som var til stede på regiontinget oppfordres til å komme med
tilbakemelding om gjennomføringen av tinget.

Administrasjonens bemerkninger:
Administrasjonen vil presentere sin evaluering av regiontinget på styremøtet 15. juni.

Regionrådets innstilling:
Evaluering av Regiontinget 2015 tas med i planleggingen av regiontinget i 2017.

Vedtak:
Regionstyret vil gjennomgå tilbakemeldingene fra gruppearbeidene på
styreseminaret 19. august.
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