Protokoll – regionstyret i NMF Øst
Dato
Møtenr
Tid og sted

10. desember 2014
06/2014
Storgata 8 Oslo, kl. 18.00 – 21.40

Tilstede: Øystein Bø, Sigvald Refsum, Jon Steen, Linn Kvade Rannekleiv, Olav Raanaas Moen.
Linn Kvade Rannekleiv var til stede frem til kl. 19.30
Fraværende: Torill Fausken, Ann Kristin Adolfsen
Fra Administrasjonen: Holger Gulbrandsen

Godkjenning
Innkalling godkjent
Dagsorden godkjent
Protokoll fra forrige møte godkjent

Saksliste og vedtak
Saksnr.

Sakstittel

RS57/2014

Orientering om driften
Rapport og evaluering av sommerkursene 2014.
Daglig leder orienterte om driften. Orienteringen ble tatt til etterretning.
Ved gjennomgang av sommerskolerapporten sa styret at de var godt fornøyd
med sommerskoletilbudet og gjennomføringen av dette. De ga honnør til
produsent Steffen Granly for hans arbeid med dette.
I forbindelse med rapporten ba styret administrasjonen om å utarbeide en oversikt
over utviklingen av antall kursdeltagere fra enkelte fylkene fra 2007 og frem til
2014. Dette ønsket de å bruke som grunnlagsmaterialet for å sette inn ekstra
tiltak i de fylkene som har hatt dårligst utvikling i deltagerantall. Styret ba
om å få disse tallene så raskt som mulig slik at tiltakene kan settes inn ved
utlysning av sommerkursene for 2015.
Rapporten ble tatt til etterretning.

RS58/2014

Regnskapsrapport pr 30 11 2014
Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning. Styret er godt fornøyd med
rapportens form og innhold.
Daglig leder la frem en prognose for forventet resultat pr 31.12.2014.

RS59/2014

Budsjett 2015
Daglig leder la frem budsjettforslaget for 2015. Tallene viser et forventet
overskudd på 47 714 kroner. Dette er et offensivt budsjett. Den største risikoen
ligger ved gjennomføringen av sommerskolene i 2015. Disse er budsjettert med et
forventet underskudd på – 521 000. Årsaken er høyere utgifter for kost og losji på
folkehøgskolene og lønnsøkning for lærere. Det siste er en nasjonal avtale som

hever lærerlønningen i tråd med den gjennomsnittlige lønnsøkningen i 2014.
Deler av disse utgiftene kompenseres med en økning av deltageravgiftene for de
enkelte kursene.
Styret ser at prisnivået for deltagelse er for høyt. Styret vil ta ansvar for å
kontakte ulike stiftelser for å prøve å få tilgang til eksterne tilskudd til
sommerkursene som kan gis som støtte til korpsdeltagere som melder seg på.
Dette vil bli prioritert oppgave for styret i første kvartal av 2015.
Styret vedtok også at Oslo fondet skal benyttes for å stimulere korpsene i Oslo til
å sende deltagere til sommerkursene. Dette er i tråd med regionaliseringsavtalen
mellom tidligere Oslo Krets og NMF Øst ved opprettelsen av regionen. Det skal gis
et tilskudd til alle kursdeltagere fra Oslo på 1000 kroner for å få redusert
kursavgiften for den enkelte. I tillegg skal det brukes midler fra Oslofondet til å
dekke utgifter for grønt og gult kurs på Bjørnesletta.
Styret ber administrasjonen se på muligheten for å opprette et lavterskeltilbud i
perioden 10.08 – 13.08.2015 – som et daglig samspilltilbud i Oslo primært for de
yngre årsklassene. Ideen er at dette kan trigge flere til å melde seg på kurs i 2016.
Samspill mellom kl. 09.00 – 15.00.
Oslofondet skal også dekke utgifter til Utøverkurs for voksenkorpsene, slik vi
hadde det i 2014 og Inkluderingsprosjektet som Katja er prosjektleder for.
Styret ber administrasjonen at det ved oppsettet til Budsjett 2016, lages en
oversikt over hvilke av prosjektene det kan være en mulighet til å øke
inntjeningen på, og hvilke av prosjektene som innebærer en utfordring/risiko for
at man får et dårligere resultat enn forventet.
I tillegg ønsker de å få et mål for egenkapitalen som regionen bør ha.
Budsjettet ble vedtatt med de kommentarene som fremkom i møtet.
RS60/2014

Oppfølging av Handlingsplanens prioriteringer
Daglig leder orienterte om fremdriften i de tre prioriterte områdene som er i
Handlingsplanen for NMF Øst.
Inkluderingsprosjektet er i godt i gang. Styret er veldig fornøyd med Katja
Furnes innsats i løpet av høsten og prosjektplanen som ble lagt frem i møtet.
Det gir et godt innblikk i hvordan det forberedende arbeidet og kartleggingen
har vært gjennomført – og hvilke konkrete mål som er satt for igangsetting og
gjennomføring i 2015.
Hjelp til selvhjelp har bestått av god rekruttering og opplæring av veiledere
til Born to Play prosjektet. I tillegg avventer man den nye hjemmesiden og
tilgangen for det enkelte korps til «hjelpesider» og at Born to Play prosjektet
skal på nyåret utarbeide noen konsepter som baserer seg på dagsseminarer
for korpsstyrer lokalt/regionalt.
Informasjonen har blitt mye bedre gjennom bruken av de nye
informasjonsskrivene som går til flere brukere, ikke bare styreledere.
Innføringen av de nye hjemmesidene vil også bidra til enklere tilgang
og bedre oversikt over hva NMF kan tilby. Mads Myr Munthe-Kaas har
gjennomført en spørreundersøkelse i regionen og la frem en foreløpig oversikt
over hovedtemaene. Prioriteringene fra svarene fra korpsene om hva NMF Øst
skal gjøre er i tråd med prioriteringene vi har satt opp og delvis gjennomført i
løpet av 2014 og som skal videreføres i 2015.

RS61/2014

Lokale møteplasser februar 2014
Datoene er fastsatt. Styret ba om at fremdrift for
møteplassene må intensiveres og prioriteres slik at avtaler om
møtesteder er klare, korpsdeltagelse er bestemt og politikere som skal være
tilstede må være avklart innen 17. desember.
Mediehus må kontaktes for å sjekke ut mulighetene for at man kan få dekning
før, under og etter møtet. Dette er avhengig av fra hvilket nivå vi får
debattdeltagere. Administrasjonen bør prioritere å få med ordfører/e,
ordførerkandidater og kulturpolitikere i panelet. Informasjon om deltagere og
møteplasslokaler sendes fortløpende til styret etter hvert som de bekrefter.
I Oslo ønsker man en ordførerduell mellom Trude Drevland og Fabian Stang.
Styret kan bidra med kontakter fra de fire fylkene.
Mads Myr Munthe-Kaas er prosjektleder.

RS62/2014

Forberedelser til Regiontinget 2015
Styreleder la frem tanker om dette. Det vil bli tredelt.
Kl. 11.00 – Foredrag/seminar om korpsjus, styrets ansvar, dialog/diskusjon
Kl. 12.00 – Lunsj
Kl. 13.00 - Formell gjennomføring av regiontinget i hht til
Kl. 15.30 – Regiontinget formelle del avsluttet
Kl. 16.30 – Konsert i Bragernes kirke med Røst
Sted: Union Scene søndag 23. april 2015
Dette punktet skal prioriteter på neste styremøte i februar.
Da må Årsregnskap og Årsrapport for 2014 være klar for godkjenning

RS63/2014

Eventuelt
Jon Steen orienterte om fra arbeidet Organisasjonsutvalget. De har hatt et møte i
november som var av mer avklarende karakter i forhold til fremdrift og innhold.
Neste møte vil gå mer konkret inn på de enkelte områdene av organisasjonen
NMF.
Styreleder Øystein Bø takket daglig leder for samarbeidet og ønsket lykke til med
pensjonstilværelsen.

Styremøtet ble avsluttet kl. 21.30
Referent: Holger Gulbrandsen
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