Protokoll
Møtenr 4/2016
Dato: 15. desember 2016
Tid: Kl 17.00
Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.
Til stede: Hele regionstyret + daglig leder

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret (Eivind H. Hermansen ønsket velkommen til møtet)
Godkjenning av innkalling (Innkallingen er godkjent)
Godkjenning av protokoll: Protokoll S3/2016 (Protokollen er godkjent)
Godkjenning av saksliste (Sakslisten er godkjent)

NMF Hordaland Regionstyret 13. mar. 2017

side 1/4

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
27/2016
28/2016
29/2016

30/2016
31/2016

Sakstittel
Representasjon – Ingen forespørsler om representasjon
Ny fordelingsnøkkel for Hordablæsten 2017 – Ble gjennomgått på møtet.
Styret vedtok å utsette saken til nytt styremøte 12. januar 2017.
Honorar til korps som inviteres til Kongekorpset
Regionstyret vedtok at tre skolekorps skal få tilbud om å spille i
kongekorpset i 2017. For dette mottar hvert korps et honorar på kr
15 000,-.
Budsjett 2017 – Ble gjennomgått på møtet. Styret vedtok å utsette saken
til nytt styremøte 12. januar 2017
Eventuelt
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Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.

Sakstittel

63/2016

Representasjoner: Siddis Brass: Eivind H. Hermansen, Cecilie Kaarstad,
Solveig Borgund og Sandra Sognnes var til stede på arrangementet.
Rommetveit skulekorps 60 år: NMF Hordaland hadde dessverre ikke
anledning til å delta på arrangementet som planlagt.
Cecilie Kaarstad representerte styret på UMM og Stavdrill Askøy.
Eivind H. Hermansen og Harald Borge deltok på Fanafestivalen.
Sandra Sognnes og Solveig Borgund deltok på nettverkssamling for 25.
november.

64/2016

Økonomi: Prognosen for 2016 viser at NMF Hordaland får et positivt
årsresultat og er i henhold til budsjett.

65/2016

Hordaland Ungdomskorps: HUK deltok på festkonserten for
Sotrafestivalen. Ceceilie Kaarstad og Kåre Stokke representerte styret
på Sotrafestivalen.
HUK hadde samling på Strusshamn 25.-27. november. HUB og HUK
spilte konsert sammen i Strusshamn kirke søndag 27. november.

66/2016

Bergen kommune – Støtte til dirigentutvikling: NMF Hordaland er tildelt
kr 250 000,- i støtte til dirigentutvikling for 2016.

67/2016

Mentorordning i Bergen – Samling 25. november
Det ble gjennomført nettverkssamling for dirigenter og
styremedlemmer på Scandic Hotel Bergen City. Totalt 28 deltakere.

68/2016

Hordablæsten 2017
Påmeldingsfristen for Hordablæsten 2017 er gått ut. Det er noen færre
skolekorps som deltar i 2017 enn det var i 2016. Tallet på solister og
ensembler er omtrent som det har vært de siste årene.

69/2016

Ung dirigent 2016/2017: Nytt kull startet opp 3. og 4. desember med
seks deltakere. Helge Haukås er undervisningsansvarlig for
programmet. Kåre Stokke var administrativ ansvarlig under den første
samlingen. Andre og siste samling blir 6. og 7. mai 2017.

70/2016

Dialogmøter og besøk hos med medlemskorps: Det har vært gjennomført
tre dialogmøter i de ulike korpsdistriktene.

71/2016

VinterPULSE: VinterPULSE er et vinterferieseminar i regi av NMF
Hordaland og PULSE, hvor barn og unge fra samarbeidskorps i Bergen
får tilbud om å være med på en uke fylt med musikk, dans, rytme og
spilleglede. Musikkinstruktørene kommer fra Sør-Afrika og er i Norge
med utvekslingsprosjektet PULSE. Seminaret foregår på dagtid i
Bergen fra 27. februar til 3. mars. Seminaret er en del av NMF sin
inkluderingssatsning og retter seg spesielt mot barn og unge som ikke
har andre alternativer i vinterferien.

72/2016

Vinterpokalen 2017: Påmeldingsfrist: 1. desember.

73/2016

HordaAmatøren: Administrasjonen legger frem et forslag til ny
gjennomføringsmodell i mars 2017.

74/2016

NM Brass: Planleggingen av NM Brass 2017 er i rute. Trekning er
gjennomført og offentliggjort på musikkorps.no.

Regionrådets innstilling:
Orienteringssakene tas til etterretning
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Honorar til deltakere i Kongekorpset 2017
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

29/2016
7. desember 2016
04/2016
Randi Kvinge

Innledning:
De siste årene har det vært en utfordring å få med nok musikanter til å spille i Kongekorpset
under åpningen av Festspillene i Bergen, og på forrige styremøte ble det vedtatt at noen få
skolekorps skal bli forespurt om oppdraget hvert år.

Saksutredning:
I vedtaket fra styremøte nr 3/2016 ble det ikke vedtatt å gi deltakerkorpsene som utgjør
kongekorpset honorar for oppdraget. Regionrådet i NMF Hordaland tror dette er avgjørende
for å få skolekorpsene som blir forespurt til å stille som et helt korps, og foreslår derfor å
tilby hvert korps et honorar.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Regionrådet foreslår at tre korps blir forespurt og mottar kr 15 000,- hver for oppdraget.

Styrets vedtak:

Regionstyret vedtok at tre skolekorps skal få tilbud om å spille i
kongekorpset i 2017. For dette mottar hvert korps et honorar på kr 15 000,-.

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