Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

09.02.2015.
1
1/15-10/15
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Vidar Nornes, Brit Johanne Orre, Arne S. Mossige,
Aud Pedersen Vee
Lilli Anne J. Grong
Hanne Christine Berg, Eirik Lund, Sindre Skjøld, Lars Olav Laukvik,
Astrid Berg, Jan Fossheim,

Sak 1/15 – Referatsaker
Generell orientering fra administrasjonen:
Administrasjonen skal delta på møte med blåselærere og dirigenter i Stavanger Kulturskole med
fokus på hvordan beholde musikantene 13.02. Administrasjonen har også deltatt på møte i
Stavanger Kulturskole for å se på tildeling og forvaltning av elevplasser til korpsene.

Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 6/2014 ble godkjent
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 2/15 – Rogalandsmesterskapet
Status

Lørdag
19 janitsjarkorps
10 juniorkorps
69 solister
23 ensembler
170 aspiranter på samspillseminar
Lørdag bruker vi følgende lokaler:
Fartein Valen til hovedkorps
Ny sal gammel kulturskole til solister
Kuppelhall til ensembler og juniorkorps
Kulturskole til samspillseminar
Start kl 0900. Festkonsert kl 18.30
4 gardister deltar på premieutdelingen

Søndag
25 brasskorps
13 juniorkorps
160 aspiranter
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Søndag bruker vi følgende lokaler:
Fartein Valen til 1.-3. divisjon brass
Zetlitz til 4. divisjon brass + juniorkorps.
Kulturskole til samspillseminar
Start kl 0900. Festkonsert kl 1700.
4 gardister deltar på premieutdelingen

Arbeidsfordeling
Aud og Brit Johanne
Liv, Arne, Jan, Vidar
Sindre
Eirik
Hanne
Astrid
Siv
Bjørg

Registrering
Konferansier
Bilder og video
Oppfølging av spillesteder/RUK øving
Oppfølging dommere med mat og pauser
Lørdag: avløser og hjelp for Jonas. Søndag: kjøkken med Siv
Kjøkken
Lørdag: Kjøkken med Siv

Vedtak:
Orientering om status og dispensasjonssøknader tas til etterretning. Arbeidsfordeling vedtatt.
Lilli kontakter Lars Olav Laukvik for å høre om han er hjemme RM helgen.

Sak 3/15 – Regionsting
Status innhold
Administrasjonen har kontroll på innholdet.
- Torkel Øien fra Norsk Kulturskoleråd holder innlegg i forhold til produksjon av konserter og
prosjekter
- Ane Sjøbu og Erlend Bratlie har fokus på rekruttering og aspirantene
- Harald Eikås og Finn Arne Dahl Hansen har innlegg for voksenkorpsene
- Erlend Veland Thorsen har kurs i korpsdrift.no
- Oltedal Brass Band, Tu Skolekorps og Norheim Skolekorps bidrar med sine erfaringer søndag
formiddag.
- For voksenkorpsene søndag formiddag ønskes en egen del for voksenkorpsene. Terje Rønnevik blir
forespurt om å holde et innlegg i forhold til politisk arbeid i voksenkorps
Årsberetning 2013
Fordeling av korps tas med i årsmeldingen. Liv Elgheim og Lilli A. Grong skriver punkt 4. og 5. til
neste møte.
Handlingsplan 2015-2017
Vidar Nornes presenterte arbeidet så langt. Administrasjonen, Sindre Skjøld og Vidar Nornes avtaler
et møte før neste styremøte for å lage ferdig et forslag basert på innspill fra styret. Styret
oppfordres til meningsutveksling via Facebookgruppen.

Vedtak:
Status i forhold til innhold tas til etterretning. Lilli A. Grong kontakter Terje Rønnevik ang.
politisk arbeid for voksenkorpsene. Årsberetningen for 2013-2014 ferdigstilles med godkjenning av
punkt 4. og 5. på neste møtet.
Møtet ang. handlingsplan avholdes.

Sak 4/15 – Rogaland Ungdomskorps
Status regionskorpstreff Trondheim
Arne S. Mossige er reiseleder i tillegg til Eirik Lund. Hilde Hamra blir også forespurt om å være
reiseleder.
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Status dirigent neste sesong
Vedtaket fra møtet 6/2014 følges opp med utlysning av engasjementet etter
Rogalandsmesterskapet.
Konsert november 2015
Styret synes det er en god idé å markere Alf Johan Aareskjold sitt 25 – års jubileum i forbindelse
med konserten med RUK, SBB og Stavanger Musikkorps av 1919. Konserten avholdes i Kuppelhallen
29. november.

Vedtak:
Hilde Hamra blir forespurt som reiseleder til Trondheim.
Engasjementet som dirigent for RUK 2015-2016 lyses ut etter Rogalandsmesterskapet.
Administrasjonene arbeider videre med konserten i Kuppelhallen 29. november.

Sak 5/15 – Handlingsplan- styreoppfølging
Distriktsmøter
4 distriktsmøter ble gjennomført i januar; Sandnes, Stavanger, Karmøy og Jæren.
Møtene viser hvor mangfoldig organisasjonene vår er. Styret oppfordres til å bruke referatene og
idéene fra møtene i videre arbeid.
Positivt med tydelig agenda til møtene og bra med ferdig informasjon for å spre og synliggjøre det
vi arbeider med.
Negativ tilbakemelding fra et par korps at møtene var i forkant av NM brass.
Rekruttering og øvingslokaler var to hovedpunkt som gikk igjen i møtene.
Kan bedehusene og arbeidskirkene benyttes i større grad enn de gjør i dag?

Vedtak:
Arne S. Mossige undersøker om bedehus og arbeidskirker kan benyttes som øvingslokaler for korps.

Sak 6/15 – Orienteringssaker
Ledersamling Kragerø
9.-11. januar. Ledermøtet jobbet med strategi for NMF, fikk orientering fra Jørgen Foss i forhold til
politisk arbeid, deltok på forelesninger under Kragerøkonferansen og startet arbeidet med NMF sitt
100 års jubileum i 2018.
Sommerkurs
Vi er tildelt kr 30 000,- i støtte fra Rogaland Musikkråd til utvikling av et nytt konsept til gult kurs.
Påmeldingen er åpen. Søknadsfrist 15. april
Musikalske ledere:
Svart: Ebbe Sivertsen
Blått: Erlend Bratlie
Rødt: Clive Zwanswiniski
Gult: Avhengig av valgt prosjekt (Ida Kongshaug/Morten Øvrebekk)
Jan-Am 2015
Etter en runde i forhold til deltakelse de siste årene, og evalueringen fra forrige møte og evaluering
og tilbakemelding fra korpsene, blir Jan-Am arrangert i Haugesund 21. november 2015.
«Bli bedre- få det bedre»
Regional veiledersamling med Per Einar Fon på kontoret 15. mars.
Endring i veiledning til Bryne Skulekorps.
•
17- mai komitéen i Stavanger har vedtatt å ikke endre tidspunkt for togene i denne
valgperioden.

Sak 7/15 – Representasjon
Astrid Berg deltok på Tu Skulekorps sitt 10 års jubileum fredag 30. januar 2015.
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Sak 8/15 – Økonomi
Budsjettet for 2015 viser et årsresultat på kr 23 867 med de endringer som er gjort etter forrige
styremøte.
Regnskapet for 2014 er sendt til revidering med et driftsresultat på kr 513 888,64.

Vedtak:
Budsjettet for 2015 vedtas. Styret godkjenner også økning av musikkonsulent Jonas S. Rogne sin
stilling fra 70% til 100% fra
1. august 2015. Styret ønsker en tydeliggjøring på hva korpsene får igjen for økt stillingsandel i
regionen.

Sak 9/15 – Møtedatoer
Neste styremøte må avholdes etter at saker fra korpsene til regionsting er innkommet, og før
sakspapirene sendes ut til korpsene.

Vedtak:
Styremøtet avholdes 23. mars kl 18.00.

Sak 10/15 – Eventuelt
NMF Rogaland må sende en henvendelse til Stavanger Kommune for å forsøke å få årets
Norgesmestre Stavanger Brass Band, invitert til mottakelse på Ledaal 1. nyttårsdag.

NMF Rogaland, 22. mai. 2015

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder
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