Protokoll - Styremøte NMF Hordaland
Møtenr 2/2016
Dato: 7. juni 2016
Tid: Kl 18.00
Sted: Fanaflaten 12
Til stede: Eivind H. Hermansen, Harald Borge, Nils Arne Træland, Cecilie Kaarstad, Kåre
Stokke og Randi Kvinge (daglig leder)
Frafall: Ruth Vihovde, Knut Johan Onarheim, Anne Grethe Brevik Amland og Sandra
Sognnes.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret (Eivind H. Hermansen ønsket velkommen)
Godkjenning av innkalling. (Innkallingen er godkjent)
Godkjenning av protokoll: Protokoll S1/2016 (Protokollen er godkjent)
Godkjenning av saksliste (Saklisten er godkjent)

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr. Sakstittel
13/2016 Representasjon på sommerkurs
14/2016 Godkjenning av regnskapet 2015
15/2016 Eventuelt: Alle medlemmer i Hordaland Ungdomskorps må være aktivt medlem i et
skolekorps.

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
21/2016 Representasjoner
Fitjar skolekorps, Tertnes Skoles Musikkorps – Cecilie Kaarstad deltok på før EM-konsert
Tertnes Skoles Musikkorps – Harald Borge møtte opp på Flesland
Tertnes Skoles Musikkorps – Harald Borge, Kåre Stokke, Randi Kvinge
22/2016
Økonomistatus for prosjekter 2016
Prosjektene er driftet i henhold til budsjett.
23/2016
Bergen kommune – Retningslinjer for bruk av skolebygninger
24/2016
Styreseminar NMF Hordaland søndag 11. september
Innspill til agenda på styremøtet 7. juni.
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25/2016
Hordaland Ungdomskorps – Prøvespill
23 musikanter har meldt seg på prøvespill til HUK 7. juni. I tillegg har flere musikanter
interesse for å prøvespille på sommerkurs.
26/2016
Invitasjon NM brass 2017
15. juni sendes det ut invitasjon til NM brass 2017.
27/2016
Ny inkluderingsagent
Viggo Bjørge er ansatt som inkluderingsagent i 20 prosent stilling i Hordaland. Prosjektet er
i regi av NMF nasjonalt.
28/2016
Status Kongekorpset
I år ble det et helt unikt kongekorps med rundt 70 deltakere. Deltakerne i PULSE-prosjektet
ledet korpset, og i tillegg ble barn fra mottaket på Landås invitert. Dronningen
representerte kongehuset under Festspillene i Bergen. Styreleder Eivind H. Hermansen og
en jente fra mottaket på Landås hilste på Dronningen på vegne av NMF Hordaland. Hvordan
kongekorpset skal gjennomføres i 2017 bør fastlegges i løpet av juni 2016.
29/2016
Mentorordning i Bergen
Samling 17. april Høsten 2015 ble det startet opp et mentorprogram i regi av NMF
Hordaland. 17. april ble det gjennomført samling med Bjørn Sagstad, Torstein AagaardNilsen og Snorre Svenningsen som foredragsholdere. Prosjektet er støttet av Bergen
kommune.
30/2016
Hordablæsten 09. og 10. april 2016
Arrangementet ble gjennomført på en svært god måte av teknisk arrangør (Manger
Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag.) 8. juni blir det
evalueringsmøte for teknisk arrangør og oppstartsmøte for ny teknisk arrangør i 2017. Julie
Røssland fra Voss Skulemusikklag ble tildelt prisen Årets Miljøskaper i regi av NMF
Hordaland. Neste år må NMF Hordaland sine arrangementer i løpet av året synliggjøres i
programmet. Styret ønsker også at det er gruppebilde av styremedlemmene i programmet
og at det er bevertning til styrets medlemmer som er til stede under arrangementet.
31/2016
Ung dirigent – siste samling 2015/2016
Siste samling for årets kull ble holdt på Hotell Augustin i april.
32/2016
Bjørgvinkonferansen/Ung i korps 2016
Påmeldingsfrist er 20. juni og det er viktig at arrangementet blir markedsført godt. Hele
styret må delta i dette arbeidet.
33/2016
KlarinettBuffet
56 deltakere var med på KlarinettBuffet i april. Arrangementet ble en suksess og det er
ønske fra NMF sentralt om at prosjektet videreføres neste år.
34/2016
Skolekorpsledelse
Søknadsfrist er 3. august og det jobbes nå med å markedsføre studiet
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Dialogmøter og besøk hos medlemskorps
Regionstyret har tidligere vedtatt at styremedlemmene skal besøke alle medlemskorps i
perioden frem til regiontinget 2017 og gjennomføre dialogmøter i sin krets. Dette arbeidet
starter høsten 2016.
36/2016
NMF i 100
NMF Hordaland fyller 100 år i 2018. På neste styremøte blir det tatt stilling til hva NMF
Hordaland skal gjøre for å markere jubileet. Det er viktig at styret jobber med å finne gode
historier fra korpsene til jubileumsboken.
37/2016
Inspirasjonsseminar i Sunnhordland
I uke 24 sendes det ut invitasjon til skolekorps/generasjonskorps i Sunnhordland om
inspirasjonsseminar på Stord i oktober. Dragefjellets Musikkorps deltar med
instruksjon/konsert på seminaret.
38/2016
Korps på friluftstur
Prosjektet Korps på friluftstur i 2016 er kommet godt i gang. 18 korps har fått tilbud om å
delta, og de fleste har allerede begynt å gå på tur. De har fått tilsendt t-skjorte og banner.
39/2016
Referat fra regionledermøte (Videokonferanse) Informasjon fra Cecilie Kaarstad.
40/2016
Fritatt fra verv
Anne Grethe Brevik Amland flytter og blir fritatt fra vervet sitt
Solveig Borgund blir fast styremedlem
41/2016
Spørsmål om lønn på sommerkurs.
Alle får samme lønn etter felles nasjonale satser
42/2016
Representasjon i Amatørkulturrådet
Harald Borge er valgt inn som styremedlem.
43/2016
Sykkel-VM
Kåre Stokke sjekker med sykkel-VM-komiteen i Bergen om hvilken rolle korpsene kan ha.
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene tas til etterretning
Vedtak: Orienteringsakene ble tatt til etterretning

Representasjon på sommerkurs
Saksnr: 13/2016
Dato: 17. mars 2016
Møtenr: 02/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Styret i NMF Hordaland pleier å representere organisasjonen på alle avslutningskonsertene
på sommerkurs. I år gjennomføres det syv kurs i løpet av sommeren.
Saksutredning:
På styremøtet 7. juni deler styremedlemmene representasjonsoppgavene mellom seg.
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Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Styremedlemmene deltar på alle avslutningskonsertene.
Vedtak:
Styremedlemmer er representert på alle avslutningskonsertene på sommerkurs.

Godkjenning av regnskapet 2015
Saksnr: 14/2016
Dato: 17. mars 2016
Møtenr: 02/2016
Saksbehandler: Randi Kvinge
Innledning:
Styret i NMF Hordaland må godkjenne årsregnskapet for 2015. Regnskapet er vedlagt.
Saksutredning:
Ingen
Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Regionrådets innstilling:
Ingen
Vedtak:
Årsregnskapet for 2015 er godkjent
Vedlegg:
Årsregnskapet 2015

Eivind H. Hermansen (sign.)
Styreleder NMF Hordaland
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Randi Kvinge (sign.)
Daglig leder NMF Hordaland
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