Protokoll S3
Møtenr. 3/2015
Dato: 26. oktober 2015
Tid: Kl. 17:30
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret
Eivind Hermansen ønsket velkommen til møtet
Godkjenning av innkalling
Innkallingen er godkjent
Godkjenning av protokoll: Protokoll S2/2015
Protokollen er godkjent
Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent
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Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
15/2015
16/2015
17/2015
18/2015
19/2015
20/2015
21/2015
22/2015
23/2015

Sakstittel
Representasjoner
Ekstra styremøte i november i forbindelse med OU-prosessen
Besøke hos medlemskorpsene i NMF Hordaland
Kjøp av oppslagsverk om repertoar
Søknad fra Bjørsvik Brass om støtte til inspirasjonsseminar
Søknad fra Salhus Musikklag om støtte til arrangementet Korpscruise
Årets miljøskaper 2015
Teknisk arrangør for Hordablæsten 2017 og 2018
Eventuelt

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
29/2015

Sakstittel
Representasjoner
- Follesø Musikklag 90 år: Cecilie Kaarstad
- Kleppe Musikklag 50 år: Arne Henning Markhus
- Knarvik Skulekorps 40 år: Nils Arne Træland
- Askøy – solist og ensemblekonkurranse – premieutdeling: Eivind
Hermansen

30/2015

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

31/2015

Budsjett 2016
Vi gjennomgår budsjettet i sin helhet på møtet i desember.

32/2015

Born to play-nominasjoner
3 stk fra Hordaland er nominert

33/2015

Oppsummering «Samspel for korps» i Eidfjord
Seminaret var vellykket også i år. Kåre Stokke var med fra
regionstyret og Randi Kvinge var med fra administrasjonen.

34/2015

Svar på søknad om KUP-midler fra Hordaland Fylkeskommune
Vi fikk dessverre ikke midler i år.

35/2015

Status Bjørgvinkonferansen 2016
Programmet skal være ferdig 31.12.15. og promoteres ved NM brass
og Hordablæsten.

36/2015

Status Hordaland Ungdomskorps
Fin oppstart. En samling og en konsert på BrassWind. Full besetning.
Det skal utarbeides en strategiplan for HUK.

37/2015

Kongekorpset 2016
Vi forsøker en ny vri med Kongekorpset i 2016 med å få med oss
gruppen fra Sør Afrika i PULS programmet.
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38/2015

Orientering om NM brass 2016
Vi er i rute med prosjektet og det er påmeldt ca. 78 korps til nå.

39/2015

Landsfestivalen 2018 og NMF i 100 år, møte 27. oktober
Randi Kvinge, Harald Borge og Eivind Hermansen møter fra NMF
Hordaland. Alle korpsene i Bergen er invitert.

40/2015

Budsjett Bergen kommune.
I forhold til tidligere år er det et forslag om en reduksjon til kultur.

41/2015

Dirigentsatsing i Bergen
Mentorordning. Bjørn Sagstad er leder for mentordirigentene. De
dirigentene som har hatt bra resultat de siste årene vil være mentor
for nye og mer uerfarne dirigenter.

42/2015

Støtte fra NMF til nasjonalt brassbandkurs
20.000,- er overført fra NMF sentralt til NMF Hordaland.

43/2015

Sommerkurs 2016
Fått tilbakemelding fra alle de musikalske lederne.
Det arbeides fortsatt med planen for kursene i 2016.

44/2015

Hordablæsten 2016
Planene for arrangementet er nesten i boks mht dommere, påmelding
etc.

45/2015

UMM 2015/2016
15. november. Lokaler i frelsesarmeen og Kulturskolens lokaler.
Harald Borge, Cecilie Kaarstad og Eirik Helland stiller fra NMF
Hordaland. Berit Handegard stiller fra NMF Sentralt.

46/2015

Ung dirigent 2015
15. nov påmeldingsfrist

47/2015

Materialforvalterkurs og kurs i korpsdrift i november
Kursene avholdes 28. nov. 2015.

48/2015

Forsvarets musikk og SMKV sin fremtid
NMF Hordaland støtter så langt det lar seg gjøre.

49/2015

Skriv fra kontrollkomiteen
Eivind Hermansen mailer dette til hele Regionstyret.

50/2015

Eventuelt
- Integreringprosjekt: nasjonalt prosjekt som styres av NMF sentralt.
NMF Hordaland må stille med resurser til prosjektet i form av
personer. Vi er positiv til dette.
-

Vossabrass: Vi sjekker ut mulighetene for å evt kombinere
Vossabrass med Hordablæsten.
Fylkesvaraordfører: vil gjerne komme til et møte med NMF
Hordaland
Sveio drill og Florødrill har vært i Italia. Sveio tok sølv i ec
corps seniorklassen.

Administrasjonens innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
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Representasjoner
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

15/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland er invitert til følgende jubileer:
Fitjar skulekorps 55 år, 15. november kl 17.00 i gymsalen på Rimbareid skule
Alvøens Musikkforening 95 år, 24. oktober kl 17.00 i Odd Fellow-huset
Meland Musikklag 100 år, 24. oktober kl 17.00 på Nordhordland Folkehøskule

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.
- Fitjar skulekorps 55 år – NMF Hordaland deltar dersom noen i styret har anledning å stille.
- Alvøens Musikkforening 95 år – Kåre Stokke kan representere NMF Hordaland
- Meland Musikklag 100 år – Viggo Bjørge kan representere NMF Hordaland

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland skal være til stede på Meland Musikklag sitt 100 års jubileum. Dersom
styrerepresentanter har tid og anledning kan de også delta på Fitjar skulekorps sitt 55 års
jubileum og Alvøens Musikkforening sitt 95 års jubileum.

Vedtak:
Alvøen Musikkforening: Kåre Stokke representerer NMF Hordaland
Meland Musikklag: Viggo Bjørge representerer NMF Hordaland
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Ekstra styremøte i forbindelse med OU-prosessen
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

16/2015
26.oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
I forbindelse med OU-prosessen blir organisasjonsutvalgets innstilling til forbundsstyret
fremlagt for høring for regionene i november. For at regionstyret til NMF Hordaland kan
behandle innstillingen på en god måte, er det nødvendig å sette opp et ekstra styremøte.

Saksutredning:
Møteplan er vedlagt

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Regionstyret fastsetter dato for styremøte i november 2015 for å behandle høringsnotatet
fra organisasjonsutvalget.

Vedtak:
Møtet avholdes 11.11.15 kl. 18:00
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Besøk hos medlemskorpsene til NMF Hordaland
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

17/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Regionstyret til NMF Hordaland har som mål å besøke alle medlemskorpsene i regionen i
løpet av en to års periode. Målet er å synliggjøre regionen og kartlegge status for korpsene,
finne ut hva som fungerer godt og eventuelt hvilke utfordringer korpsene har. Det er også
viktig å få vite hva korpsene ønsker at NMF Hordaland skal bidra med.

Saksutredning:
Styrerepresentantene i NMF Hordaland har fått ansvar for hvert sitt distrikt og må lage sin
egen plan sammen med korpsene om når det passer med besøk. Oppdatert korpsliste med
kontaktinformasjon kan fås av administrasjonen.

Administrasjonens bemerkninger:
Flere korps har gitt tilbakemelding om at de ønsker besøk fra regionstyret eller
administrasjonen. I stedet for tettpakket informasjon fra NMF, ønsker de tid til å fortelle
om eget korps og utfordringer de har i sin korpshverdag. Administrasjonen kan lage en
kortfattet presentasjon med informasjon korpsene har direkte nytte av (støtteordninger
etc.) som styremedlemmene kan bruke, men det er viktig at møtene gjennomføres med
hovedvekt på dialog med korpset/styret.

Regionrådets innstilling:
Frem til neste regiontinget i 2017 har styret i NMF Hordaland som mål å besøke alle
medlemskorpsene i regionen.

Vedtak:
Vi begynner runden til korpsene 010116 og ser skal være ferdig ut mars 2017.
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Kjøp av oppslagsverk om repertoar
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

18/2015
26.oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Repertoarutvikling er ett av punktene på handlingsplanen til NMF, og ved å kjøpe
repertoarverket «Teaching Music Through Performance in Band» kan regionen ha et grundig
verk tilgjengelig som medlemskorpsene kan benytte seg av for å finne tips og råd til
repertoar. For regionen er det viktig å kunne vise til og demonstrere de gode eksemplene.

Saksutredning:
«Teaching Music Through Performance in Band» er et meget grundig repertoarverk, hvor
stykker på ulike nivåer, fra grad 2 – 6, blir dokumentert med utdypende informasjon om:
-komponist
-andre stykker av komponisten
-stykket i historisk perspektiv
-tekniske hensyn
-stilistisk
-musikalske elementer som melodi og harmoni, rytme og klang.
-form og struktur
-forslag til lytting på tilsvarende stykker
Flere regioner i NMF har allerede skaffet seg verket, og det blir benyttet av dirigenter til å
hente kunnskap og inspirasjon. Innspillinger til alle stykker følger de ulike bindene. Hvert
bind har flere meget gode kapitler om alle sider av det å undervise / dirigere korps
Verket gir god informasjon om de ulike stykkene og metodikk.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Regionen kjøper verket «Teaching Music Through Performance» og beregner kostnader for
dette i budsjettet for 2016. Pris er estimert til kr 15 000,-.
Vedtak:
Regionstyret vedtar at vi kjøper verket «Teaching Music Through Performance» og
budsjetterer kjøpet for 2016.
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Søknad om støtte til inspirasjonsseminar
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

19/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Bjørsvik Brass og Flesland Musikklag har i 2014 og 2015 arrangert «Fanasamling» som er et
inspirasjonsseminar for musikanter i Fana og Laksevåg bydel. Gjennom prosjektet «Samspel
for korps» har korpset fått støtte på til sammen kr 50 000,- for å gjennomføre seminaret.
For 2016 søker korpset om støtte på kr 7000,- for å gjennomføre et lignende seminar i
2016.

Saksutredning:
Søknadstekst fra Bjørsvik Brass:
Bjørsvik Brass og Flesland Musikklag søker med dette om økonomisk støtte til å
gjennomføre vår tredje skolekorpssamling 22. og 23. april 2016.
Som dere vet, har Bjørsvik Brass mistet elitekorpsstøtten fra Bergen kommune, og har
dermed ingen egne midler til å gjennomføre denne.
Ut fra signaler vi har fått, er interessen enorm for dette prosjektet i Bergen og omegn, og
planen var derfor å ha tre aldersdelte korps denne gangen.
Det er viktig at skolekorpsene snarest får denne helgen med på sesongplanen for
2015/2016, derfor tillater vi oss å søke nå.
Vi er svært interesserte i å fortsette denne tradisjonen, og søker derfor om støtte fra NMF
Hordaland til innkjøp av noter, samt leie av lokale/utstyr,
til sammen på kr 7000,-.
Vennligst finn vedlagt regnskap for 2014/2015, samt budsjett for 2016.

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

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland er ikke en bevilgende organisasjon, og dersom ikke Fanasamlingen er en del
av et prosjekt regionen har fått ekstern støtte til, er det ikke anledning å gi støtte til
prosjektet for 2016.
Vedtak:
Regionstyret i NMF Hordaland kan ikke støtte prosjektet for 2016 da organisasjonen
ikke er en bevilgende organisasjon og prosjektet ikke er en del av regionens prosjekt.
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Søknad om støtte til «Korpscruise»
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

20/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Salhus Musikklag har i 2015 arrangert «Korpscruise» der musikanter er blitt invitert med på
båttur på byfjorden med musikk, mat og underholdning. Målet med arrangementet har vært
å skape en sosial møteplass for korpsmusikanter fra ulike korps. Arrangementet gikk i
underskudd i år, og Salhus Musikklag søker nå NMF Hordaland om støtte til å dekke inn
underskuddet.

Saksutredning:
Søknadstekst fra Salhus Musikklag:
Vi opplever at årets arrangement ble en suksess som arrangement på tross av underskudd.
Nå har vi startet og mange slike arrangement får en "trang fødsel"
Vi har allerede begynt å planlegge til neste år der vi blant annet kommer til å jobbe med
sponsorer.
Det er også mange av de som deltok i år som vil hjelpe oss å skape engasjement rund
dette. Det som går igjen blant deltagerne er: "Dersom det ikke kommer masse folk neste
år så skjønner vi ingenting"
Vi føler vi har startet med et godt omdømme.
Målet er å gjennomføre Korpscruise som et årlig arrangement.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland er ikke en bevilgende organisasjon, og har ikke anledning til å gi støtte til
arrangementet «Korpscruise».
Vedtak:
Regionstyret i NMF Hordaland kan ikke støtte prosjektet da organisasjonen ikke er en
bevilgende organisasjon og prosjektet ikke er en del av regionens prosjekter.
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Utdeling av prisen «Årets miljøskaper»
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

21/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
Siden 2011 har prisen «Årets miljøskaper» blitt delt ut av NMF. Hvert år siden, med unntak
av 2012, har prisen vært en del av NMFs Born to play-priser. Da prisen ikke ble delt ut av
NMF sentralt i 2012, valgte NMF Hordaland å dele ut prisen for egen regning under
Hordablæsten dette året.
For korpsene i Hordaland er prisen blitt en viktig begivenhet for å fremme gode holdninger
hos unge korpsmedlemmer, og hvert år er det mange flotte ungdommer som blir nominert.
Prisen skal ikke deles ut i 2015 i regi av NMF, og for å opprettholde en god tradisjon i
regionen, ønsker Regionrådet at NMF Hordaland fortsetter å dele ut prisen «Årets
miljøskaper».

Saksutredning:
Kriterier for prisen “Årets miljøskaper”:
Prisen går til et korpsmedlem som
- bidrar til å skape et bedre miljø i korpset.
- kommer med gode ideer til fellesaktiviteter for korpset
- er inkluderende i sin væremåte
- virker samlende for miljøet
- greier å snu en negativ stemning til noe positivt
- har den rette replikken til å få andre til å smile og le
- ser korpsets behov og finner løsningene
- har godt oppmøte
- er engasjert og engasjerer andre
- inspirerer andre til å bidra til et positivt korpsmiljø
- bidrar til at flere vil være med i korpset

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland deler ut prisen «Årets miljøskaper» på kr 5 000,- i 2015. Administrasjonen
sender henvendelse til Sotrafestivalen om å få dele ut prisen under deres arrangement 21.
november.

Vedtak:
Regionstyret i NMF Hordaland velger å dele ut prisen ”Årets miljøskaper” på kr 5000
for 2015. Vi deler ut prisen på Hordablæsten 2016 som en pris for 2015.
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Teknisk arrangør for Hordablæsten 2016 og 2017
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

22/2015
26. oktober 2015
03/2015
Randi Kvinge

Innledning:
For å sikre god kontinuitet for arrangementet Hordablæsten bør det allerede høsten 2015
søkes etter teknisk arrangør for arrangementet i 2016 og 2017. Dermed kan ny arrangør
allerede i 2016 få innblikk i hvordan arrangementet er bygges opp og blir gjennomført. For
2016 er det Manger Musikklag, Manger Skulemusikklag og Sæbø Skulemusikklag som er
teknisk arrangør for Hordablæsten. Dette er andre gang korpsene arrangerer Hordablæsten
sammen.

Saksutredning:
I 2014 ble det bestemt at det skal søkes etter teknisk arrangør for Hordablæsten for to år
om gangen. Teknisk arrangør kan søke om å få gjennomføre arrangementet i maksimalt ett
år ekstra.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
I løpet av høsten 2015 søkes det etter teknisk arrangør for Hordablæsten i 2017 og 2018.
Vedtak:
Regionstyret i NMF Hordaland setter søknadsfristen til 1. februar 2016.
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