Referat regionstyremøte
Dato:
Møtestart:
Møteslutt:
Sted:

18.-19. februar 2017
18. februar kl 14:00
19. februar kl 13:00
Peer Gynt Hotel & Spiseri, Vinstra

Tilstede:

Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Tina Larsen,
Gunnar Haug, Erik Lillebråten, Henning Søbakken, Cato Mikkelsen,
David Hveem (søndag)
Fra adm.:
Botolv Gjeldaker
Meldt forfall: Svein Hegge, Britt Synnøve Østihaug (vara)
Ikke møtt:
Hilde Brennodden (vara)

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen ble godkjent.
Godkjenning av saksliste
Vedtak:
Sakslista ble godkjent.
Referat fra regionstyremøte 2.-3. desember 2016.
Vedtak:
Referatet ble godkjent.

Vedtakssaker
Saksnr.:

Sakstittel:

402/2017

Regnskap 2016
Botolv gikk igjennom årsregnskapet og prosjektrapport for 2016.
Vedtak: Årsregnskapet for 2016 med prosjektrapporter ble tatt til
etterretning og godkjent.
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403/2017

Regnskap pr. 31.01.2017
Botolv gikk igjennom regnskapet per januar 2017, sammenlignet
med fjoråret.
Vedtak:
Regnskapet for januar 2017 ble tatt til etterretning og godkjent.

404/2017

Regnskap pr. 16.02.2017
Botolv gikk igjennom regnskapet per 16. februar 2017,
sammenlignet med fjoråret.
Vedtak:
Regnskapet per 16. februar 2017 ble tatt til etterretning og
godkjent.

405/2017

Regionting 2017
Regionting avholdes søndag 23. april 2017. Marit Hjelløkken har
sagt seg villig til å være møteleder. Regionstyret har styremøte
samme dag, i forkant av tinget.
Nasjonal regionkorpssamling foregår samme helg på Hamar.
Vedtak:
• Forslaget fra styret om at det nye styret skal bestå av leder,
nestleder, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer, legges fram
og begrunnes for regiontinget i forkant av valget.
• Presentasjon av de ulike sakene på regiontinget ble fordelt:
- Årsmelding 2015: Henning
- Årsmelding 2016: Cato
- Handlingsplan: Irene
- Vedtekter (endring): Irene
- Endring i antall styremedlemmer: Irene
- Regnskap og budsjett: Botolv
• Neste regionting (2019) legges opp som en todagers konferanse
med tilbud om matnyttige kurs, som korpsdriftkurs, materialforvalterkurs, kurs i hvordan man skriver søknader etc.
• Regionstyret skal være til stede og fungere som teknisk stab
under regionkorpskonkurransen og de påfølgende konsertene
lørdag 22. april. Det må utarbeides en plan for hvordan
billettsalget til de ulike hendelsene i løpet av dagen
(konkurranse, to konserter) praktisk kan løses.
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406/2017

Mønstervedtektene NMF
Med bakgrunn i OU-prosessen og vedtak fra siste landsmøte, bes
regiontingene om å vedta at NMFs vedtekter blir gjeldende for
hver region, med en endring i § 7.2.f.
Vedtak:
Regionstyret henstiller til regiontinget om å vedta at NMFs
vedtekter blir gjeldende for NMF Hedmark/Oppland, medregnet
endring i § 7.2.f.

407/2017

HOKK 2017-2018
Samlingsdatoer for neste sesong er klare.
Admninistrasjonen har sammenlignet dirigenthonorarer for
regionkorpssamlingene i de ulike regionkorpsene, og foreslår et
honorar på kr. 12 000 per samling.
Vedtak:
• Styret tar HOKK-datoene for neste korpsår til etterretning.
• I henhold til vedtak fra siste regionstyremøte, godkjennes det
at dirigenthonorar per regionkorpssamling fastsettes til
kr. 12 000 (økning fra kr. 10 000).

408/2017

Styreinstruks
I samband med at det er vedtatt en styreinstruks for NMFs
forbundsstyre, ble det sendt ut forslag om at regionstyrene også
vedtar en styreinstruks. Dette er i tråd med OU-prosessen og
oppfølgingen av landsmøtets vedtak. Forslaget til styreinstruks ble
opplest og vurdert.
Vedtak:
Regionstyret vedtar at forbundsstyrets forslag til styreinstruks
skal gjelde for NMF Hedmark/Opplands regionstyre.

409/2017

Sommerkurs drill
Regionstyret har tidligere vedtatt å arrangere sommerkurs i drill
fra og med sommeren 2017. Kringsjå Drilltropp ved Tina Larsen
har fått i oppgave å undersøke saken. Det viser seg vanskelig å få
leid hall i sommerferien. Her må vi antagelig gå inn med tyngre
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skyts overfor utleiere, men det rekker vi ikke før sommeren 2017.
Kringsjå Drilltropp skal ha sitt sommerkurs i uke 33.
Vedtak:
• Regionstyret ber Kringsjå Drilltropp vurdere om de kan invitere
de andre drilltroppene i regionen til sitt sommerkurs som en
foreløpig ordning i 2017.
• Administrasjonen følger opp saken og prøver å forhandle med
bl.a. Gausdal Arena for å se om det går an å få til en løsning med
lokalleie sommerstid i 2018, og evt. når på sommeren dette kan
være aktuelt.
410/2017

Regionalt dirigentnettverk
I 2015 ble det innledet samarbeid mellom NMF Hedmark/Oppland,
Norsk kulturskoleråd Hedmark/Oppland og Toneheim
folkehøgskole med tanke på å arrangere dirigentkurs for utøvere
på ulike nivåer i 2017. Det ble søkt om og innvilget penger fra
Sparebank1, på betingelse av at prosjektet ble fullfinansiert.
Fylkeskommunale instanser har ikke vært villige til å bidra med
resten av finansieringen, på bakgrunn av at våre
samarbeidspartnere ikke er frivillige organisasjoner. Prosjektet
må derfor med all sannsynlighet skrinlegges.
I diskusjonen rundt saken ble det uttrykt bekymring om
dirigentsituasjonen i de mer grisgrendte strøk i regionen –
rekruttering av dirigenter til hele regionen og samarbeid med
kulturskolen.
Vedtak:
Regionstyret uttrykker sin bekymring om rekruttering av
dirigenter og instruktører til utkantene i regionen, og ber om at
saken tas opp på et nasjonalt nivå. Vi etterlyser planer/
strategier for samarbeid med kulturskolen og mellom kommuner
om å tilby et fagmiljø og store nok stillinger til at det blir
interessant for musikere/dirigenter å søke seg til distriktene.

411/2017

VM i drill 2018
Botolv og Tina orienterte om VM i drill 2018.
Vedtak:
• Regionstyret er urolige for framdriften i prosjektet, ut fra det
våre representanter rapporterer. Vi vil gjerne be
prosjektkomiteen om så tidlig som mulig å gi oss en oversikt over
behovet for lokalt dugnadsmannskap og hvilke arbeidsoppgaver
regionen og regionstyret eventuelt kan utføre.
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• Vi vil også henstille til prosjektkomiteen om i størst mulig grad
å utnytte lokale fasciliteter og leverandører, for eksempel til
trykking av materiale, innkjøp av premier etc., som vi kan få
meget gode priser på og som vil gi store innsparinger på
transportutgifter m.m.
• Ut fra erfaringer fra EM i drill i 2013 og Drill Grand Prix i 2015
vil vi dessuten påpeke betydningen av at NMFs representanter er
synlig til stede.
412/17

2018 – regional markering av hundreårsjubileet
I forbindelse med feiringen av NMFs 100-årsjubileum i 2018 ønsker
korps i Lillehammerområdet å arrangere en regional markering på
Lillehammer i form av et regionalt korpstreff/ministevne. I
utgangspunktet er det tenkt som et arrangement for både
skolekorps og voksenkorps.
Vedtak:
Regionstyret går inn for at regionmarkeringen finner sted helga
25.–27. mai på Lillehammer. Dette blir et samarbeid mellom
arrangørkorps(ene) og NMF Hedmark/Oppland.

Orienteringssaker
Saksnr.:
413/2017

Sakstittel:
Orienteringssaker
1.
2.

Drillkurs sommeren 2017? – opphøyd til sak (409/2017).
Budsjett 2017
Botolv informerte om budsjettet. Det er foreløpig ikke klart,
da regnskapstallene for 2016 ikke var klare før dagen før styremøtet.
Budsjettet kommer på mail.

3.

Dirigentutvikling (regionalt dirigentnettverk)
– opphøyd til sak (410/2017).

4.

Nasjonal regionkorpssamling
Botolv orienterte om status. Se ellers sak 405/2017.

5.

Status H/O-mesterskapene
• H/O brass ble avholdt 29. januar i Teatersalen i Brumunddal med
10 deltagende korps.
• H/O drill ble avholdt i Gausdal Arena 4.–5. februar med 299
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deltagere og 464 starter.
• Til H/O skolekorps 25. mars er det påmeldt 10 janitsjarkorps i 3.
div., 2 janitsjarkorps i 2. div. og 3 janitsjarkorps i 1. div., samt 2
brassband.
• Til H/O voksenkorps janitsjar 26. mars er det påmeldt 20 korps.
6.

Ledersamling 13. – 15. januar 2017 på Hell
Til stede på Hell var Henning Søbakken, Irene Inman Tjørve og Botolv
Gjeldaker. Henning refererte, supplert av Irene. Vi savnet skriftlig
referat fra Hell, som ennå ikke var kommet.

7.

VM-Drill 2018 – opphøyd til sak (411/2017).

8.

Fagseminar Nord-Odal – «Flisespikkeri i blanke messingen».
Dette tiltaket er blitt utsatt til høsten pga manglende påmelding.

9.

Regionalt storarrangement NMF i 100 høsten 2018
– opphøyd til sak (412/2017).

10.

2018
Botolv orienterte om det nasjonale arbeidet med 2018.

11.

Møteplan regionstyret 2016-2017
Resterende møter ble gjennomgått.

12. H/O-mesterskapet for aspirant- og juniorkorps
13. H/O-mesterskapet for solister og ensembler
H/O-mesterskapene for aspirant- og juniorkorps samt for solister og
ensembler er bestemt avholdt søndag 21. mai. Ved stor påmelding kan
deler av konkurransen avholdes lørdag 20. mai. Konkurransen skal finne
sted på Toneheim, med regionstyret som teknisk arrangør.
14. Slagverksensemble
Det er blitt invitert til seminar for slagverksensemble våren 2017 etter
initiativ fra kursholder Lars Erik Dagfinrud ved Ringsaker kulturskole. Det
er 7 personer påmeldt i 2 grupper, og seminaret er i gang.

Vedtak: Regionstyret tar orienteringssakene til etterretning.
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Eventuelt
Saksnr.:
411/2017

Sakstittel:
Eventuelt:
• Det kongelige hoff har invitert Norges Musikkorps Forbund til audiens hos H.K.H.
Kronprinsen, som er organisasjonens høye beskytter, torsdag 16. mars 2017 kl. 1130 –
1150. Invitasjonen gjelder inntil 3 personer. Det vil trolig bli presidentskap og
generalsekretær som møter.
• Botolv har hatt møte med kultursjefene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten, som
gjerne vil gi penger til HOKK(!). De vil oppfordre alle kommuner i Hedmark og
Oppland om å yte en skjerv til regionkorpset vårt. Da er det bare å takke og bukke,
og vente spent på hvor mange som vil bidra.
Vedtak:
Styret tar eventueltsakene til etterretning.

NESTE REGIONSTYREMØTE:
Sted: Toneheim (Hamar), 23. april 2017 kl. 10.00

Lillehammer, 13. mars 2017
NMF Hedmark/Oppland
Referent: Botolv Gjeldaker, Dag Otto Jostad, Irene Inman Tjørve
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