Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

23.03.2015.
2
11/15-18/15
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Vidar Nornes, Brit Johanne Orre, Arne S. Mossige,
Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld, Lars Olav Laukvik, Astrid Berg,
Jan Fossheim
Lilli Anne J. Grong
Hanne Christine Berg, Eirik Lund,

Sak 11/15 – Referatsaker
Generell orientering fra administrasjonen:
- Etter Rogalandsmesterskapet har tiden gått til etterarbeid av arrangementet.
- Forberedelse av RUK- tur til Trondheim
- Deltakelse frivillighetskonferanse 17.03. hvor Sparebank 1-stiftelsen og Gjensidigestiftelsen
inviterte. Begge jobber med prosjekter som skal gi langsiktig gevinst, men Sparebank1 stiftelsen har
støttet mest materiell. Gjensidigestiftelsen går inn på langsiktige prosjekt, men med nøye
undersøkelser/intervjuer/kvalitetssikring i forkant.
- Styremøte Kulturskolen 18.03. En av sakene var kutt i kulturskolen sitt budsjett.
Rektor er opptatt av å ikke kutte ansatte eller elevplasser. Et av kuttene er støtten til kjøp av
ekstra dirigenttimer. Korpsene dekker nå 75% av kjøpet, kulturskolen 25%. Utgjør kr 150 000,- for
korpsene totalt. Dette går utover frivilligheten. I tillegg ikke mulig å få flere elevplasser. Tjensvoll
og flere korps har behov for slagverinstuktør.

Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 1/2015 ble godkjent
Referatet rettes opp med endring fra Bryne Skulkekorps til Bryne Skulekorps.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 12/15 – Evaluering Rogalandsmesterskapet
Evaluering fra korpsene
10 korps har levert skjema.
Korpsene er fornøyd med informasjonene i forkant.
Søndagen oppleves noe kaotisk i garderoben pga for mange korps/for mye utstyr.
Savner kafé. Dårlig utvalg og dyrt i konserthuset.
Et korps synes premieutdelingen lørdag blir for lang.
Tilbakemelding på FB at noen savnet bilder av korpset sitt.
Fra administrasjonen
Sola Brass Band gjorde en fin jobb. Arrangementet flyter bra.
Hva med å flytte ensemblekonkurransen til søndag for å få en jevnere fordeling av «divisjoner»?
I forhold til episoden som oppstod på slutten av samspillseminaret, så bør en ringe ambulanse
tidligere. Men – bra håndtert fra alle involverte. Mor og korps er fornøyd.
Bør vi ha sanitetspersonell tilstede? Dette undersøkes til neste RM.
Arbeidsplanen oppdateres: Samspillkonsert – slippe inn publikum etter de har startet.
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-Mer tid til solister mellomste klasse.
-Juniorkorps: La adjektivene henspille på musikken.
Fra styret
Bedre samlokalisering av arenaer.
Arrangementet flyter greit. Vi må være obs på avstanden for juniorkorpsene fra garderobe til
oppvarming til scene. Dette tar lenger tid enn for hovedkorpsene som er rutinerte.
Sette opp varigheten på scenen ut i fra spilletider på programmet. Unngå lange pauser.
Dugnadsfolk melder når dommerne har behov. Lange avstander gjorde det «hektisk» å sjekke
dommernes fat.
Selv om Kuppelhallen og Zetlitz er store saler, fungerte det godt også for mindre korps og
ensembler.
Resultater fra lørdag bør henges opp søndagen.

Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning, og tas fram igjen under planleggingen av RM 2016.

Sak 13/15 – Regionting
Status innhold
21 påmeldte per 23. mars. Styret purrer i sine distrikt. Liv ber Eirik purre Ryfylket.
Lilli Grong sender invitasjon og oppdatert liste over styremedlemmer i Rogaland.
Kontroll på faglig innhold. Administrasjonen forespør musikalske innslag ut i fra resultatlistene på
solist- og ensemblekonkurransen.
Arbeidsfordeling presentasjon av saker i forhold til vedtektenes § 4. 4. Regionsting dagsorden:
1. Åpning: Liv Elgheim
2. Navneopprop: Vidar Nornes
3. Godkjenning av innkalling: Liv Elgheim
4. Godkjenning av dagsorden/saksliste: Liv Elgheim
5. Valg av møteledelse: Liv Elgheim gir ordet til Tore Bjørheim
6. Referenter oppnevnes av Tore Bjørheim
7. Fullmaktskomité: Tore Bjørheim foreslår kontrollkomitéen
8. Valg av redaksjonskomité: Tore Bjørheim
9. Valg av to protokollunderskrivere: Tore Bjørheim
Etter det er foretatt en purrerunde ang. påmelding foreslår Lilli Grong navn til punkt 6, 8, og 9 ut i
fra deltakerlisten. AU tar beslutningen.
Astrid Berg presenterer årsmeldingene for 2013 og 2014.
Lilli Grong presenterer regnskapet for 2013 og 2014.
Slutt tidspunkt lørdag er ca kl 18.00. Timeplanene oppdateres.
Jan Fossheim følger bolkene om voksenkorps og introduserer her.
Liv Elgheim introduserer bolkene om skolekorps.
Aud P. Vee introduserer musikalske innslag.
Brit Johanne Orre og Hanne Christine Berg er i registreringen.
Sindre Skjøld introduserer sak om Handlingsplan og gruppearbeidet.
Lilli Grong introduserer sak om langtidsbudsjett,
Styret foreslår følgende til valgkomité for 2017:
Tore Bjørheim
Eirik Lund
Hanne Christine Berg
Sverre Lie? Evt. annet forslag fra nordfylket
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Vedtak:
Arbeidsfordeling som angitt i referat ble vedtatt.

Sak 14/15 – Rogaland Ungdomskorps
Status regionskorpstreff Trondheim
55 påmeldte musikanter. Arne S. Mossige, Hilde Hamra, Eirik Lund er reiseledere.
Fredag: bowling med pizza. Tillitsvalgte er invitert til møte
Lørdag: Konsert/konkurranse i Olavshallen og gallamiddag på Royal Garden.
Søndag: Museumsbesøk for de som ønsker.
Musikantene flyr med SAS. 2 puljer. Jonas S. Rogne har kontroll.
Reglementet til RUK sendes ut med informasjonen som går ut før tur. Understreker punktet om
nulltoleranse for rusmidler.
Status dirigent neste sesong
Administrasjonene har hatt møte med dagens dirigent for å orientere om neste år.
Stillingen er lyst ut. Søknadsfrist 10. april. Administrasjonen lager en innstilling som behandles i
løpet av regiontinghelgen.

Vedtak:
Orienteringen ang. regionskorpstreff tas til etterretning. Administrasjonens innstilling til RUK
dirigent for neste treårsperiode behandles i løpet av regiontinget.

Sak 15/15 – Handlingsplan- styreoppfølging
Ålgård Skolekorps: Forslag fra styret å invitere seg inn til et styremøte.

Vedtak:
Angående Ålgård skolekorps, så følges saken opp i neste periode.

Sak 16/15 – Orienteringssaker
NM 20. juni
30 korps påmeldt. 9 korps i 1. divisjon. 8 korps i 2. divisjon. 13 korps i 3. divisjon.
Førre, Tasta, Jåtten, Vardenes, Oltedal, Sevland er lokale deltakerkorps.
Sommerkurs
Påmelding åpnet. Per 23. mars er påmeldingen følgende:
Svart kurs 76
Blått 53
Rødt Klepp 39
Rødt Karmøy 8
Gult Karmøy 11
Gult Klepp 12/4 (BB)
Musikalske ledere ok.
Administrative ledere:
Gult og rødt Klepp: Ruben Nordås
Rødt Karmøy: Ingeborg Vadla Sørensen
Gult Karmøy: Ingeborg Aarhus og Dag Inge Aarhus
Blått:
Svart: Intervju med Bjørn Erik Egeland fredag.
«Bli bedre- få det bedre»
Det var planlagt regional samling 15. mars. På grunn av stort frafall er denne utsatt til 6. mai.
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Dirigentveiledning: Lye – Jonas S. Rogne møte med Arfon Owen.
Clive Zwanswiniski foreslås av administrasjonen til Ådland.
Jonas S. Rogne i dialog med Geir Ulseth ang. oppfølging.

Sak 17/15 – Representasjon
Liv Elgheim representerte NMF Rogaland under Norsk Kulturskoleråd avd. Rogaland sin konferanse
fredag 6. mars.

Sak 18/15 – Eventuelt
17. mai komitéen i Stavanger gjør ingen endringer i sittende valgperiode ang. tidspunkt for
barnetoget og andre arrangement. Forslag om at NMF Rogaland kontakter ny komité før jul.
Invitasjon til å delta på Skjold Skulekorps sin markering av at de hatt samme dirigent i 50 år.
Konserten er 10. april.

Vedtak:
NMF Rogaland tar kontakt med 17. mai komitéen når ny valgperiode er i gang.
Aud P. Vee deltar på Skjold Skulekorps sin konsert 10. april.
NMF Rogaland, 22. mai. 2015

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder
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