Referat
Møte nr. 3/16
Tid:

Onsdag 15.juni 2016, kl 16–19

Sted:

Fjordgata 1

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Brit B.Fridtjofsen, Ingolf
Rokseth, Øyvind Berg, Bård Olav Lindsetmo, Benedikte Skogseth, Geir
Ulseth

( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/16:

Godkjenning av innkalling

Knut

Innkallingen godkjent
SAK 2/16:

Godkjenning av dagsorden

Knut

Dagsorden godkjent
SAK 3/16:








Referat og orienteringssaker

Alle

Representasjon: 21.april Hederstegn for dirigenter Dag Helle Bysting
Kontakt med medlemskorpsene: kort status fra styremedlemmene
Aktivitetsplan: status pr 10.juni, info TM Drill må ut tidlig pga mulig utfordring med
konfirmasjonshelg
Styremøtereferat TUK

Styremøter: planlagt styreseminar 19.-20.august, 6.oktober, 29.november
Instrumentfond Trondheim: en økning til totalt 1,5 millioner i 2016
Adm.oppdatering: gis muntlig i møtet, rapport fra aktiviteter.

SAK10/16:

Årsmelding 2015



Vedlagt forslag til Årsmelding 2015. Lederens sluttord er ikke skrevet ennå,
denne teksten får leder fullmakt til å fullføre og føre inn i Årsmeldingen.
Vedtak:
Årsmelding 2015 godkjennes etter innspill og kommentarer gitt i møtet.
SAK 11/16:

Trøndelag Ungdomskorps (TUK), honorar til teknisk arrangør



NMF Trøndelag engasjerer tekniske arrangører (korps) til samlingene med TUK.
Det forslås en økning i disse satsene for å stimulere ytterligere slik at
medlemskorpsene ser det mer attraktivt å søke som tekniske arrangører. Se
vedlagt egen saksutredning.
Vedtak:
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Honorar til teknisk arrangør for TUK samlinger/øvingshelger økes til kr
25.000,- gjeldende fra første samling høsten 2016.
SAK 12/16:

Økonomirapport pr 31.mai 2016 og prognose for resultat for 2016.



Vedlagt regnskapsrapport pr.31.mai. Alle vårens aktiviteter er ikke ferdigstilt
ennå, men så langt ser det ut til at vi greier å levere bedre enn budsjettert på
egen aktivitet. Tilskuddene fra Trondheim Kommune og Nord-Trøndelag
Fylkeskommune er også like bra eller bedre enn budsjettert.
Sommerkursene har påmelding som forutsatt i budsjettet, og det forventes
resultat i tråd med budsjett. På bakgrunn av rapporten ser det ikke ut til å
være behov for justeringer i budsjettet, og prognosen for årsresultat 2016 ser
ut til å bli noe bedre enn budsjettert.
Forslag til vedtak:
1.Regnskapsrapport pr 31.05 tas til etterretning.
2.Prognose for 2016 ser ut til å bli noe bedre enn budsjett, og styret ser ikke
at det er behov for justeringer i aktivitet for siste halvdel.
SAK 13/16:

Reglement Trøndersk Mesterskap
NMF Trøndelag inviterer hvert år til Trøndersk Mesterskap siste helgen i
januar. Konkurransen reguleres i et eget konkurransereglement, som i
hovedtrekk følger NMFs aldersgrenser for skolekorps. Styret i NMF Trøndelag
har tidligere gjort et tilleggsvedtak om at skolekorps kan ha med inntil 2 faste
medlemmer over aldersgrensen. NMF Trøndelag har ikke foretatt full IDkontroll av medlemmene på deltakerkorpsene. Tidligere har det enkelte år
vært annonsert og gjennomført stikkprøvekontroll. På bakgrunn av tips og
henvendelser fra medlemskorpsene kan det se ut som det har vært
deltakerkorps som har spilt med musikanter som ikke har vært faste
medlemmer. På den bakgrunn foreslår administrasjonen at det innføres
medlemskontroll på TM, og at innmeldingsfristen for medlemmer i korpsene
settes til 31.12.
Vedtatt mot en stemme:
Det gjennomføres ID-kontroll på Trøndersk Mesterskap med utgangspunkt i
medlemslister pr 31.12.

SAK 14/16:

Stevner i Trøndelag 2017-2018



Det er ingen søkere til skolekorpsstevne i 2017.
Oppdal Musikkforening har søkt om å få arrangere stevne/festival for
voksenkorps, søknaden vedlagt. Administrasjonen har bare gode erfaringer
med Oppdal Musikkforening og tidligere stevner arrangert av korpset.
NMF skal feire 100 års jubileum i 2018. NMF arrangerer Landsfestival i Bergen i
anledning jubileet, og det anbefales at regionene ikke arrangerer egne stevner
dette året.
Vedtak:
1.Oppdal Musikkforening tildeles regionstevne for voksenkorps 2017
2.NMF Trøndelag arrangerer ingen egne stevner i 2018
SAK 6/16:

Eventuelt.
TUK er invitert til regionkorpssamling på Hamar 21.-23.april 2017.
Vedtak:
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Regionstyret støtter at TUK deltar på regionkorpssamlingen i 2017, og at dette
tas inn i budsjettet for 2017.

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionsleder

NMF Trøndelag Regionstyret 15. jun. 2016

Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
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