Protokoll til S5
Møtenr 5/2014
Dato: 23. oktober 2014
Tid: Kl. 17:30
Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen
Tilstede: Eivind Hermansen, Sandra Sognnes, Kåre Stokke, Silje Villanger, Solveig
Borgund, Torgeir Thunestvedt og Cecilie Kaarstad
Fraværende: Eirik Helland, Solfrid L. Habbestad, Harald Borge
Tilstede fra administrasjonen: Randi Kvinge og Åse Espevik

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret
Eivind Hermansen ønsket velkommen til møtet.
Godkjenning av innkalling
Innkalling er godkjent
Godkjenning av protokoll: Protokoll S4/2014
Protokollen er godkjent
Godkjenning av saksliste
Sakslisten er godkjent
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Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.

Sakstittel

27/2014

Representasjoner
Dragefjellets musikkorps
Arna skulemusikklag
Hellen skoles musikkorps
Regionting 2015

28/2014
29/2014
30/2014
31/2014
32/2014

HordaAmatøren fremover
Støtte til «Samspel for korps» fra Kulturelt Utviklingsprogram
Nasjonalt brassbandkurs på Manger
Eventuelt
- Vinterpokalen - vestnorsk drillmesterskap
- teknisk arr Sveio drill

Saksliste – orienteringssaker
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Saksnr.
62/2014

Sakstittel
Representasjoner
Silje Villanger: BrassWind
Kåre Stokke: Askøy Brass Band – 40 år
Harald Borge: styremøte med Kaland Skolekorps

63/2014
Økonomi
Regionstyret tar økonomirapporten til etterretning.
64/2014
Gjennomgang av budsjett for 2015
65/2014
66/2014
67/2014

Forslag mottas og tas evt. med i budsjettet som skal vedtas på styremøtet i
desember.
Aktivitetsplan 2015 – Forslag mottas.
Planen vedtas på styremøtet i desember.
Referat fra ledersamling

68/2014

Ledermøtet ble avholdt på Os 26. – 28. september. Hver region fikk presentert hva de
driver med, utfordringer de har og hvordan de ser for seg framtiden. Handlingsplanen
ble gjennomgått og mandatet til organisasjonsutvalget ble gjennomgått.

69/2014

70/2014

NM brass 2015 - Status
Rekord: 80 påmeldte korps 6. og 7. feb. 2015
Ungdommens Musikkmesterskap i Bergen
Det deltok 4 fra Regionstyret i NMF Hordaland og Randi Kvinge
Det er kommet flere innspill som Randi tar med seg til evalueringsmøtet.

71/2014
72/2014

Film om sommerkurs
Filmen er ferdig og Regionstyret har sett filmen 
Hordaland Ungdomskorps – tur til Riga i Påsken 2015
Turen er bestilt og det er god respons blandet medlemmene.

73/2014
Studie i Skolekorpsledelse ved Grieg Akademiet, UiB
Alt er klart. Det blir sendt ut info de nærmeste dagene.
74/2014

Søknad om å arrangere Landsmøte i 2018
Vi søker ikke pga NMF sentralt vil ha landsmøtet til Stabekk som er det opprinnelige
stedet NMF ble stiftet.

75/2014
76/2014
77/2014

Bjørgvinkonferansen 2014
60 påmeldte på Ung i korps. 44 påmeldt til korpskonferansen.
Vi har fortsatt plass til flere på konferansen.
Ung dirigent og Unge i teten
Vi starter opp igjen med nytt kull 6. og 7 des.
Sykkel-VM til Bergen i 2017

78/2014

Vi bør melde til org. komiteen hva vi har å by på og hva vi kan bidra med.

79/2014

Nominasjoner til Born to Play –priser 2014
Det er kommet inn nominasjoner til administrasjonen som er sendt videre til NMF
sentralt

80/2014
Drillkonsulent i Hordaland
Ann Cecilie Stokkenes Davis er engasjert i to nye år i samarbeid med NMF Rogaland.
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Referat fra styreseminaret til NMF Hordaland i september
Vi har bestem oss for hvilke punkt i handlingsplanen vi vil satse på.

Representasjoner
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

27/2014
23. oktober 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland er invitert til å delta på følgende jubileer:
Jubileumskonserten til Dragefjellets Musikkorps 18. oktober
Jubileumskonserten til Hellen skoles musikkorps 19. oktober
Jubileumskonserten til Arna Skulemusikklag 10. november.

Saksutredning:
Ingen

Administrasjonens bemerkninger:
NMF Hordaland har tidligere gjort vedtak på at korps som fyller 25 år, 50 år, 75 år og 100 år
skal få besøk av organisasjonen på jubileer.
Ved andre jubileer stiller styremedlemmer dersom det er tid og anledning til det.

Administrasjonens innstilling:
Eirik Helland stiller på jubileumskonserten til Hellen skoles musikkorps som fyller 60 år.
Dette gjøres i regi av NM brass.
Eirik Helland stiller på jubileumskonserten til Dragefjellets Musikkorps som feirer 100 år.

Vedtak:
Solveig Borgund: Arna skulemusikklag feirer 70 års jubileum.
Eirik Helland: Dragen
Eirik Helland: Hellen
Solveig: Arna skulemusikklag
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Regionting 2015
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

28/2014
23. oktober 2014
04/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har planlagt å gjennomføre regiontinget lørdag 24. april 2015.

Saksutredning:
På NMF Hordaland sine regiontinget har det de siste årene vært veksling i programmet med
både en formell del og en konferansedel. Dette er en fin måte å gi faglig input til
deltakerne på. Det er derfor ønskelig å gjennomføre regiontinget på samme måte i 2015.
Styremedlemmene oppfordres til å komme med forslag til innhold på konferansen.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Regionrådets innstilling er at regiontinget i 2015 gjennomføres på én dag med en formell
del og en konferansedel.

Vedtak:
Regiontinget blir avholdt 24. april 2015. Administrasjonen finner et egnet lokale.
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HordaAmatøren fremover
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

29/2014
23. oktober 2014
05/2014
Randi Kvinge

Innledning:
De to siste årene har det vært få påmeldte til HordaAmatøren, og i 2014 er arrangementet
blitt avlyst av ulike grunner. Det er derfor behov for å se på konseptet, og om det er mulig
å utvikle arrangementet videre.

Saksutredning:
For 2015 er planene allerede lagt, men fra 2016 er det ønske om å sette ned en
arbeidsgruppe som kan tenke alternative måter å lage arrangementet på. Det kan være
samarbeid med NMF Rogaland, andre tider på året, rendyrke arrangementet til å gjelde kun
for janitsjarkorps etc.
Det er ønske om å ha med både ansatte og tillitsvalgte i gruppen.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland setter ned en arbeidsgruppe som skal se på videreutvikling av
arrangementet HordaAmatøren. Både ansatte og tillitsvalgte skal være med i gruppen.

Vedtak:
Eirik Helland, Kåre Stokke, Torgeir Thunestvedt og Randi Kvinge fra administrasjonen
utgjør arbeidsgruppen som skal se på arrangementet HordaAmatøren og hvordan dette
kan gjennomføres i framtiden.
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Støtte til «Samspel for korps»
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

30/2014
23. oktober 2014
05/2014
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland er blitt tildelt kr 200 000,- av Kulturelt Utviklingsprogram i regi av
Hordaland Fylkeskommune. Prosjektet skal gå til å arrangere inspirasjonsseminar med
faglig oppfølging til korps i Hardanger, Sunnhordland og Fana bydel i Bergen. Prosjektet
skal gå over en treårsperiode fra 2014-2016.

Saksutredning:
Det er planlagt gjennomføring av prosjektet på følgende måte:
2014: Samling i Fana i regi av Bjørsvik brass. Dette blir fulgt opp i 2015 med ny samling og
korpsbygging i regi av NMF.
2015: Samling i Eidfjord med Eikanger-Bjørsvik Musikklag. Det var en lignende samling i
2013, og det er ønske om å videre føre dette. Dette vil forsterke kontakten som allerede er
etablert mellom EBML og Hardanger-korpsene. I tillegg skal NMF koble på korpsbygging i
området.
2016: Samling i Sunnhordland med Dragefjellets Musikkorps eller Sandvikens
Ungdomskorps. Også her blir det inspirasjonsseminar med påfølgende korpsbygging i regi av
NMF.
Ved å ha slike samlinger vil NMF Hordaland få styrket kontakten med korps i flere deler av
fylket.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
Planen som er skissert for prosjektet «Samspel for korps» gjennomføres.

Vedtak:
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Planen som er skissert for prosjektet «Samspel for korps» gjennomføres.
Sandvikens spørres angående samlinger i Sunnhordland.
Det må legges en plan for tidspunkt.

Nasjonalt brassbandkurs
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

31/2014
23. oktober 2014
05/2014
Randi Kvinge

Innledning:
Det har i flere år kommet ønske fra medlemmer om at det arrangeres Nasjonalt
brassbandkurs. Siden Hordaland har et sterkt brassbandmiljø er det naturlig at et slikt kurs
arrangeres her i regionen, og gjerne i regi av NMF Hordaland.

Saksutredning:
NMF Nasjonalt ved musikksjef og generalsekretær, samt alle daglig ledere i regionene,
synes det er en god ide at Nasjonalt Brassbandkurs blir arrangert igjen, og at dette skjer i
regi av NMF Hordaland.
Administrasjonen i NMF Hordaland har vurdert ulike konsepter, og mener uke 26 er det
beste tidspunktet for et slikt kurs. Denne uken er også reservert på Manger Folkehøgskule.
Det skal også gjennomføres møter med Manger Folkehøgskule om et mulig samarbeid om
kurset.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen

Regionrådets innstilling:
NMF Hordaland vedtar å arrangere Nasjonalt Brassbandkurs på Manger Folkehøgskule i uke
26 i 2015.

Vedtak:
NMF Hordaland vedtar å arrangere Nasjonalt Brassbandkurs på Manger Folkehøgskule.
Uke må sjekkes opp mot skoleruten og skolens sommerferie.
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Vinterpokalen – vestnorsk drillmesterskap
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

33/2014
23. oktober 2014
05/2014
Randi Kvinge

Innledning:
Vinterpokalen har vært arrangert av Sveio Drill i mange år.
Da hver region skal ha en regional drillkonkurranse har NMF Hordaland derfor inngått et
samarbeid med Sveio Drill om arrangementet. Arrangementet vil da bli arrangert på samme
vilkår som Hordablæsten med et drillkorps som teknisk arrangør.
Arrangementet vil være et samarbeid med NMF Rogaland og skal fungere som
kvalifiseringskonkurranse til NM.

Administrasjonens bemerkninger:
Ingen
Vedtak:
Regionstyret vedtar at NMF Hordaland inngår et samarbeid om Sveio Drill om
drillkonkurransen Vinterpokalen og at konkurransen skal være
kvalifiseringskonkurranse til NM.
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