Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

30.09.2015.
5
33/15-44/15
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Vidar Nornes, Leif Helge Olsen,
Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld, Solveig Skjegstad Bryne, Marita
Bolstad, Siv Astrid Malterud, Jan Fossheim, Arne S. Mossige
Lilli Anne J. Grong
Inger Tori Tønseth

Sak 33/15 – Referatsaker
Endringer referat 4/2015
Sak 22/15: Administrasjonene endres til administrasjonen
Sak 31/15: Vedtaket fullføres. Møtedatoer til regionstyret høsten 2015 ble vedtatt.
Melding av saker til eventuelt
En sak fra Marita Bolstad og to orienteringssaker fra administrasjonen.
Generell orientering fra administrasjonen:
Siden forrige styremøte har NM skolekorps brass, ferieavvikling, sommerkurs, dirigentuka,
noteutpakking og RUK samling blitt gjennomført. Administrasjonen har vært på 3-dagers
samling i Gdansk med resten av administrasjonen i NMF. En nyttig samling, med et godt
gruppearbeid til handlingsplan og veien videre.
3 søknader er levert til prosjekt som tjener våre medlemskorps.
Daglig leder har gjort to intervjuer på NRK Rogaland radio. Den ene saken omhandlet
dugnadsmyten og den andre saken handlet om tilsynsvaktordningen som har fått store kutt
i Stavanger Kommune. Den siste saken er ikke sendt.
Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 4/2015 ble godkjent
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 34/15 – Økonomi
Administrasjonen orienterer
I møtet ble det orientert om prosjektregnskap og prognose for følgende prosjekt:
340- Rogalandsmesterskapet for skolekorps
Regnskapet er ikke sluttført. Reiserefusjon er ikke utbetalt. I fjor utgjorde dette
kr 55 000,- Rogalandsmesterskapet vil i 2015 gi et overskudd på kr 185 000,- mot
budsjettert kr 89 750,-
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Hovedårsaker til godt resultat (sett i forhold til budsjett):
- Høyere deltakelse
- Høyere billettinntekter
- Lavere lokalleie
210- Regiontinget
Et honorar er ikke fakturert oss. Prosjektet er dermed ikke sluttført.
Budsjettert negativt driftsresultat på kr 83 000,- men vi ender med et resultat på
– kr 53 000,Hovedårsaker til bedre resultat (sett i forhold til budsjett):
- Lavere deltakelse gir lavere tilskudd til deltakeravgift
- Lavere honorarkostnader
300- Sommerkurs
To inntektskilder er ikke ført i prosjektet. VO-midler og prosjektstøtte til «Robin Hood».
Totalt kr 105 000,- i inntekter.
Et honorar er ikke fakturert oss. I tillegg er ikke all slagverkleie fakturert oss enda.
Et korps fakturerte oss ikke i fjor – det blir en dobbel utbetaling i år som vil vise negativt
igjen på årets regnskap.
Det var budsjettert med et negativt resultat på kr 114 925,Det negative resultatet antas å bli kr 135 000,NM skolekorps brass
Budsjettet for 2015 går i kr 0,- etter at stillingsandelen vi mottar for arrangementet er
trukket fra.
Prosjektet er ikke ferdigført, men etter at stillingsandelen til region og nasjonalt er
trukket fra, vil bunnlinjen vise et overskudd på ca kr 30 000,Overskuddet skyldes i hovedsak høyere billettinntekter og lavere lokalleie enn budsjettert.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Styret ønsker samme form for detaljrapportering for
styreperioden 2015-2017.

Sak 35/15 – Sommerkurs
Antall deltakere
Gult kurs Klepp
Gult Kurs Karmøy
Rødt Kurs Klepp
Rødt Kurs Karmøy
Blått Kurs Moi
Svart Kurs Moi
Totalt

54
56
76
30
97
124
437

Styret og administrasjon er fornøyd med gjennomføring av årets kurs. Administrasjonen
følger opp evalueringen i planleggingen med kursene for 2016.
Styret ønsker en statistikk over hvilke korps som benytter seg av sommerkurstilbudet.
Statistikk for de 3 siste årene leveres styret.
Datoer for 2016
Administrasjonene har vært i kontakt med kursstedene og andre institusjoner vi må ta
hensyn til i planleggingen. Målet er å arrangere kursene så nær skolestart som mulig.
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Gult Kurs Karmøy
Gult kurs Klepp
Rødt Kurs Karmøy
Rødt Kurs Klepp
Svart Kurs Moi
Blått Kurs Moi

27.07-30.07.2016
31.07-03.08.2016
31.07-05.08.2016
06.08-11.08.2016
31.07-07.08.2016
07.08-13.08.2016

Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning.
Datoer for sommerkurs 2016 ble vedtatt.

Sak 36/15 – NM skolekorps brass
NM skolekorps brass ble vel gjennomført med 33 deltakerkorps. Administrasjonen, styret
og nasjonalt kontor er fornøyd med arrangementet som også gir et økonomisk overskudd.
Reglementet får en liten justering med en tydeliggjøring av frister i §6.
Vedtak:
Evaluering og orientering tas til etterretning.

Sak 37/15 – Handlingsplan- styreoppfølging
*Nytt fra distriktene
Dalane: Marita Bolstad ønsker å besøke alle korpsene i distriktet
Sandnes: Daglig leder deltok på styremøte i Sandnes Skolekorps 29.09.2015. Dette er et
korps som ikke har benyttet seg av NMF. Nå er kontakt opprettet. Per dags dato 17
tellende medlemmer. 5 hovedkorpsmusikanter og 12 aspiranter. Distriktsrepresentantene
får oversendt informasjon fra daglig leder.
Stavanger: Sunde Skolekorps arrangerte seminar og konsert med Alexander Rybak. Ca 100
musikanter satt på scenen i Kuppelhallen 20. september. Bra tiltak, men musikken var ikke
tilrettelagt med tanke på tonearter og bruk av playback.
Ryfylke: Ønsker å arrangere distriktsmøte 2 steder i distriktet. Siv Astri Malterud ønsker
også å besøke korps i distriktet.
Karmøy: Karmøy Brass Festival ble gjennomført for 27. gang 26.-28. september. Vellykket
festival, men nedgang i antall korps. Instruktørstaben er økt på slagverk og aspirant.
Musikantene blir inndelt i korps etter alder. Leif Helge Olsen ønsker å gjøre mer ut av
festivalen. Gjerne arrangere distriktsmøter etter kurset som tilbys til deltakende
styremedlemmer.
Daglig leder sender ut oversikt over styremedlemmer i korpsene.
Alle distrikt planlegger møter innen november.
Saker til distriktsmøtene:
- «Bedre korps» 22.-23. januar
- Statistikk sommerkurs
- Erfaringsutveksling
- NMF sitt 100- års jubileum. Involvering fra distriktene?
- Informasjon om korpsipedia.no
*Politisk arbeid
Terje Rønnevik inviteres til styremøtet 28.10.
Korpsene i Stavanger må ta tak i Tilsynsvakt-saken og arbeide opp mot politikerne.
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Sak 38/15 – Orienteringssaker
38.1: Søknader fra administrasjonen
- Korps på friluftstur - Gjensidigestiftelsen
- Regionalt instrumentfond – Sparebankstiftelsen
- Akustikkmålinger – Rogaland Fylkeskommune
38.2: RUK
- Første samling ble gjennomført på Førre Skule med Førre Musikkorps som vertskorps.
God mottakelse av ny dirigent. Vellykket samling og flott konsert i Tysværtunet med besøk
av Beaumaris youth band.
- Konsert 29. november i Kuppelhallen kl 14.00. NMF Rogaland arrangerer konserten hvor
Stavanger Brass Band, Stavanger Musikkorps av 1919 og RUK spiller. Konserten markerer
også at Alf Johan Aareskjolds minnefond er 30 år.
RUK har samling på Tasta Skole 27.-29.11. Kamilla Baardsen Haaland er samlingsleder.
38.3: OU- prosessen
– Muntlig orientering
38.4: Tilsynsvaktordning- Stavanger
- Store kutt i vaktordningen for korpsene i Stavanger. Daglig leder har etter kontakt med
korpsene laget en oversikt og tatt kontakt med administrasjonen i Stavanger Kommune.
Svaret er at endelig forslag for videre drift avgjøres i Handlings- og økonomiplan 2016 – 19.
denne behandles av Bystyret i desember.
38.5: Karmøy Brass Festival
-NMF Rogaland har de siste 3 årene tilbudt et dagskurs for styremedlemmer/interesserte
foreldre lørdagen under festivalen. I år var innholdet Politisk arbeid ved Dag Inge Aarhus,
«Bli bedre – få det bedre» ved deltakerkorpsene Ådland og Åkra og arbeid mot media ved
Ulf E. Rosenberg. Liten oppslutning fra korpsene gjorde at daglig leder ba om at dette ble
tatt med i evalueringen. Konklusjon: NMF Rogaland er tilstede med kurstilbud annethvert
år.
38.6: Dirigentuka
- Vel gjennomført kursuke med over 100 deltakere. Tilbudet får positive tilbakemeldinger
også fra NMF sitt forbundsstyre.
38.7: AU- vedtak: Reklamebanner på scenen
-Sevland skolekorps ønsket å ha reklamebanner fra sponsor på scenen under RM og NM.
Saken ble behandlet og innvilget av AU.
38.8: Drillkurs
- Trenerkurs er gjennomført med Haugesund Drillkorps som teknisk arrangør 11.-13.
september. 11.-13. desember arrangeres workshop i Skudenes med to verdenskjente
drillere.
38.9: «Bli bedre – få det bedre»
- Kampen Skolekorps trekker seg fra prosjektet. Styreleder vil fortsatt få veiledning.
De har kommet godt i gang med visjon, mål og handlingsplan og laget et godt grunnlag for
videre arbeid.
38.10: Tubadag
-Eirik Gjerdevik er Yamaha-musiker og det er et ønske å invitere han til prosjektet,
og at Yamaha bidrar økonomisk. Yamaha sitt budsjettår starter i april.
Vi avventer tilbakemelding fra Yamaha og planlegger samling i april 2016.
-Klarinettsatsing: 16.-17. april blir det en klarinettdag for klarinettistene i fylket
på Stavanger Kulturskole. Et samarbeid med Buffet Crampon som sponser tilbudet.
38.11: Ledersamling
-Muntlig orientering
38.12: Rapport Dirigentnettverket
-Styremedlemmer oppfordres til å gjøre seg kjent med innholdet i rapporten og dele
til skolekorpsdirigenter.
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38.12: Jan-Am
10 korps er påmeldt til konkurransen i Haugesund 21. november
38.13: Korpsdrift.no
-Det settes opp kurs i regnskapsmodulen 19. november i Haugesund og 3. desember
på Sola. NMF nasjonalt tar kostnaden. Kurset er gratis for korpsene.

Sak 39/15 – Representasjon
5. desember markerer Ganddal Skolekorps sitt 60-årsjubileum med konsert på
Lundehaugen Ungdomsskole med Bogafjell Skolekorps og Elim Brass som gjester. NMF er
invitert.
5. desember arrangeres det «hyllestkonsert» for Jakob Birk i Førre.
Vedtak:
Solveig Bryne deltar på Ganddal Skolekorps sin jubileumsmarkering 5. desember.

Sak 40/15 – Unge i teten
Unge i teten – nasjonalt tilbud, starter opp igjen etter et par års pause. Solveig Bryne er
forspurt og har takket ja. Hun kan ikke delta første helgen.
Vedtak:
Solveig Bryne er NMF Rogaland sin deltaker i Unge i Teten.

Sak 41/15 – NMF sitt 100 års jubileum 2018
Nasjonalt program ble presentert. Styrerepresentanter oppfordres til å tenke bredd og
tenke kreativt. Et ønske å involvere alle korps i regionen. Saken tas opp på
distriktsmøtene.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Saken tas opp på distriktsmøtene.

Sak 42/15 – Bedre korps
Tilbud er innhentet fra Scandic Forum på Tjensvoll. Tilbudet inneholder svært lave priser.
Stavanger er sentrum for sør og nord. Konferansen legges derfor til Stavanger og Tjensvoll.
AU arbeider videre med programmet sammen med administrasjonen.
Det budsjetteres med støtte til korps som har flere enn en deltaker.
Vedtak:
Scandic Forum er stedet for «Bedre korps» 22.-23. januar.
AU og administrasjonen arbeider videre med innholdet.
Det ble vedtatt økonomisk støtte til korps med flere enn en deltaker.

Sak 43/15 – Ungdomssamling
Espen Westbye får en forespørsel om å være instruktør 23. januar med temaet
improvisasjon og databehandling. Sindre Skjøld kan være teknisk støtte og delta med
presentasjon av programvare som Garageband ved behov.
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Vedtak:
Espen Westbye får forespørsel om å være instruktør. Deltakerne betaler dagpakkepris.
NMF Rogaland dekker utgifter til instruktører.

Sak 44/15 – Eventuelt
Daglig leder sine punkter til eventuelt er tatt med under orienteringssaker.
Marita Bolstad tok opp sak ang. møtetidspunkt med ønske om å endre til kl 17.30-20.30.
Vedtak:
Møtetidspunktet endres til kl 17.30-20.30.
NMF Rogaland, 20. okt. 2015

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder
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