Referat
Møte nr. 4/16
Tid:

Fredag 19.august 2016, kl 16–20

Sted:

Fjordgata 1

Tilstede:

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

Forfall:

( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/16:

Godkjenning av innkalling
Innkallingen godkjent

Knut

SAK 2/16:

Godkjenning av dagsorden
Forslag: Dagsorden godkjent

Knut

SAK 3/16:
Referat og orienteringssaker
Alle
 Representasjon
 Kontakt med medlemskorpsene: status fra styremedlemmene
 Status TUK: gjennomført prøvespill på Blått/Svart kurs, supplerende 21.aug i
Trondheim, nye medlemmer får tilbud om plass i henhold til besetningsplan. Kort
drøfting om fraværsregler i vgs om det skaper utfordringer for TUKs samlinger, adm
sjekker med Idrettskretsen om samme utfordring.
 Styremøter: 6.oktober, 29.november
 Adm.oppdatering: gis muntlig i møtet, rapport fra aktiviteter.
SAK15/16:

Handlingsplan og Aktivitetsplan



Gjennomgang og drøfting av NMFs handlingsplan etter Landsmøtet, og
gjennomgang av NMF Trøndelags aktivitetsplan for å se på tiltak og strategier
for å oppnå de mål som handlingsplanen setter. Regionene oppfordres til å
komme med innspill og ønsker til saker til NMFs ledermøter, og en slik
gjennomgang og drøfting vil være særdeles nyttig for å gi råd og sette
regionale og nasjonale prioriteringer.
Vedtak:
1.Administrasjonen samler alle innspill i møtet og ser på mulige justeringer i
NMF Trøndelags aktivitetsplanen.
2.NMF Trøndelag ønsker at høstens ledermøte skal fokusere på og prioritere
følgende saker: kartlegging og behov for tilbud og aktivitet, hvordan få bedre
kontakt med medlemskorpsene? Økt prioritet for å utvikle gode
Samarbeidsmodeller og utfordringer i samspillet korps/kulturskole og gode
opplæringsplaner.
SAK 6/16:

Eventuelt.
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Sak 16/16.Initiativ fra Ringve Museum om en markering i Trondheim til støtte
for Luftforsvarets Musikkorps 24.september, styret i NMF Trøndelag er positiv
og ønsker at det sendes ut info og tilbud om deltagelse til medlemskorpsene.
Sak 17/16.Adm sender støtteskriv om Luftforsvarets Musikkorps til
stortingspolitikerne fra Trøndelag
Sak 18/16.Aspirantsekker/bager: Adm sender utfordringen om det er et ønske
om at korps kan dele ut nye sekker til aspiranter ved oppstart, uavhengig av
når på året aspirantene starter i korpset. Hvordan kan dette løses praktisk?

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionsleder
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Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
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