Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

02.12.2015.
7
54/15-63/15
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,
Jan Fossheim,
Lilli Anne J. Grong
Inger Tori Tønseth, Vidar Nornes, Leif Helge Olsen, Marita Bolstad,
Solveig Skjegstad Bryne, Siv Astrid Malterud,

Sak 54/15 – Referatsaker
Generell orientering fra administrasjonen
I perioden fra forrige styremøte har det blitt brukt tid på politisk arbeid i forbindelse med
rådmannen sitt forslag med å innføre egenandel fra korpsene for dirigenttjenesten i
Stavanger Kommune. Flertallspartiene besluttet å ikke innføre egenandel.
Korps, privatpersoner, kulturskole og dirigenter henvendte seg til administrasjonen som
hadde en god dialog med Leni Andreassen, Ane Sjøbu og Arne Sigurd Mossige som deltok på
politiske høringer. Saken fikk god dekning i media med radioinnslag, nettsak NRK Rogaland,
leserinnlegg fra Morten Øvrebekk og artikkel i Rogalandsavis og Stavanger Aftenblad og
innslag på NRK Rogaland etter at politikerne hadde fattet sitt vedtak.
Viktig signal for resten av kommunene Rogaland at Stavanger kommune beholder
ordningen. Prosessen var lærerik.
-Arrangement: Jan- Am, Konsert i Kuppelhallen og konferansen «Bedre korps».
- Ny musikksjef, Harald Eikås, er ansatt.
Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 6/2015 ble godkjent
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 55/15 – Jan-Am
Evaluering fra administrasjonen
-Korpsene må gjøres oppmerksom på at dersom de ønsker spesielle lyd eller lysforhold må
de melde inn dette i forkant av konkurransen.
-Korpsene må oppgi varighet på stykkene når de melder inn program for å gjøre dem
oppmerksom varigheten av programmet.
- 40 min bør settes av til hvert korps.
- Avtale slagverk nedrigg med både hotell og korps som leier ut slagverket.
- Hotellet fungerer bra når konkurransen er i gang.
- Haugaland Storband har fått positive tilbakemeldinger.
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Evaluering fra korpsene
Korpsene har fått tilsendt digitalt evalueringsskjema. Ingen korps hadde svart innen
fristen.
Evaluering fra styret
-Korpsene oppfordres til å levere video til angitt tidspunkt for å få lyd oppgradert.
-Korpsene er ikke flinke til å høre på hverandres fremførelser.
-Høyere nivå på korpsene enn tidligere år.
-Arrangementet flyter bra.
-Torfinn Nag hadde gode, konstruktive kommentarer. Dommerpanelet fungerte fint og
utfylte hverandre.
-Ekstra dugnadspersonell fungert bra.
- Tidvis mye prat i gangen fra ventende korps – ble hysjet på. Pratingen forstyrret ikke i
salen.
- Kahoot fungerte ok, men kun halvparten deltok. Samme metoden forsøkes neste år. Da
må det informeres om i forkant at telefon må medbringes.
Sted og dato Jan-Am 2016
Administrasjonen arbeider videre med å finne aktuelt sted i Stavanger 22. oktober eller 26.
november 2016.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning. Administrasjonen arbeider videre med å finne aktuelt
sted for Jan-Am 2016.

Sak 56/15 – Konsert 29. november og RUK-samling
Fin konsert med publikumsvennlig musikk av både Stavanger Brass Band, Rogaland
Ungdomskorps og Stavanger Musikkorps av 1919. Konserten var også en fin 30 årsmarkering av Alf Johan Minnefond.
Økonomisk går konserten i minus, men vi prioriterer å arrangere denne konserten i
Kuppelhallen også i 2016.
Regien på konserten burde vært bedre planlagt. Dersom scenen skal rigges, bør noe annet
skje for publikum.
Rydding etter konsertslutt kan også planlegges bedre.
RUK samling
Fremføringen RUK leverte under konserten 29. november tyder på at Martin Kinn arbeider
godt med korpset. Det var en positiv samling med ny samlingsleder, Kamilla Baardsen.
Tasta Skolekorps har kun positive tilbakemeldinger så langt.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning

Sak 57/15 – Opprettelse av Pompom tropp
Styret er positive til tiltaket, men ønsker endelig budsjett for prosjektet før en tar vedtak.
Opprettingen må også sees i sammen med budsjettet til NMF Hordaland.
Daglig leder sjekker om det er mulighet med økt fylkeskommunal støtte.
Vedtak:
Styret gir fullmakt til AU om å håndtere saken når budsjett foreligger.
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Sak 58/15 – Budsjett 2016
Vedtak og gjennomgang av budsjett for 2016 er utsatt til møtet i januar når styret er
fulltallig.

Sak 59/15 – Handlingsplan – styreoppfølging
Status handlingsplan
Sindre Skjøld presenterte en gjennomgang og status av handlingsplanen. Se eget vedlegg.
Godt arbeid er gjennomført så langt i perioden. Fokuset fremover bør være på
hovedsatsing fra regiontinget.
Øke medlemsmassen
Øke aspirant rekruttering
Beholde de yngste
Beholde 14-15 åringer
Øke rekruttering til voksenkorps
Distriktsmøter
Møtet i Sandnes er ikke gjennomført.
Ryfylke
Godt møte 16.11.15. Noen motiverte deltakere for «Bedre korps» i januar.
Deltakerne ønsket årlige distriktsmøter. Skolekorpsene på Tau og Jørpeland skal
samarbeide.
Kvitsøy, Randaberg, Sola og Rennesøy blir invitert til neste møte i Stavanger.
I løpet av våren må distriktsmøter avholdes på Jæren, i Sandnes og i Dalane.

Sak 60/15 –Orienteringssaker
60.1: OU prosessen
Godt arbeid ble lagt ned da OU-utvalget møtte 21.-22. november 2015. Nytt dokument
sendes til styret så snart det mottas fra utvalgets leder.
60.2: «Bedre korps» programmet ble presentert. Se nett-sak på musikkorps.no
Informasjon angående ungdomssamling ble endret til vedtakssak.
60.3: Kurs i korpsdrift.no ble gjennomført i Haugesund 19. november og Sola 3. desember.
Det er ønskelig at det settes opp kurs i del 2 av regnskapsmodulen.

Sak 61/15 – Representasjon
Aud Pedersen Vee deltok på Hafrsfjord Skolekorps sitt 50 års jubileum 28. november 2011.
Vidar Nornes deltar på Hederskonserten til Jakob Birk 5. desember 2015.
Solveig Skjegstad Bryne deltar på Ganddal Skolekorps sitt 60 års jubileum 6. desember
2015.
Sverre Sigurdsson Musikkorps markerer 120 års jubileum 13. desember 2015.

Sak 62/15 – Styremøter våren 2016
Vedtak:
Styremøtene våren 2016 gjennomføres på følgende datoer:
13. januar
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16. mars
13. april
8. juni

Sak 63/15 – Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.

Sak 64/15 – Improvisasjon og Garageband
Samlingen med Espen Westbye 23. januar som tidligere var omtalt som ungdomssamling
endres. Aldersgrensen er for deltakere som har fylt 14 år og eldre.
Tittel er Utforsk instrumentet, men undertittel Improvisasjon og Garageband.
Minimum 5 deltakere må være påmeldt innen 5. januar for å gjennomføre samlingen.
Vedtak:
Det er ingen øvre aldersgrense på samlingen 23. januar.
Minimum 5 deltakere for å gjennomføre samlingen som planlagt.

NMF Rogaland, 4. jan. 2016

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder
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