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

16.03.2016
2
8/16-18/16
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,
Jan Fossheim, Vidar Nornes, Solveig Skjegstad Bryne
Lilli Anne J. Grong
Leif Helge Olsen, Marita Bolstad, Siv Astri Malterud

Sak 8/16 – Referatsaker
Kommentar til referatet
Administrasjonen ber om utsettelse på sak ang. rekrutteringsbrosjyre.
Siste setning i sak 2/16 om alternative sommerkurs strykes.
Saker til eventuelt
Arne S. Mossige melder sak om M-cash til eventuelt.
Generell orientering fra administrasjonen
RM har hatt hovedprioritet i perioden fra forrige styremøte. Det jobbes parallelt med NM,
sommerkurs og instruktørkurs. Administrasjonen har vært i møte med Sparebankstiftelsen.
Korps på friluftstur med søknadsfrist 20. mars hadde 16.03. 17 søkere.
NMF har inngått hotellavtale med Scandic. 2-årig avtale gjeldende fra 1. april 2016.
Avtalen gjelder alle NMF medlemmer. Faste priser på overnatting. Saken er omtalt i
informasjonsbrev.
Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 1/2016 ble godkjent med endring i
sak 2/16.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 9/16 – Økonomi
Styret ble orientert om status for regnskapet for 2015. Regnskapet er sendt til revidering
med et overskudd på kr 208 557,-
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Spørsmål til prosjektet RUK tur til Trondheim. Inntektene sjekkes opp mot noter i
budsjettet for 2015.
Vedtak:
Orientering om status for regnskapet for 2015 tas til etterretning.

Sak 10/16 – Representasjon
13.03. Leif Helge Olsen representerte på 60-års jubileum til Stangalandskorpsene.

Sak 11/16 – Handlingsplan - styreoppfølging
Distriktsmøter
Referatet fra distriktsmøtet i Sandnes ble gjennomgått.
Akustikkmålinger ble diskutert. Saken følges opp via Rogaland Musikkråd og Marianne
Chesak, fylkesvaraordfører.
6. april er det distriktsmøte på Sand. Siv Astri Malterud, Arne S. Mossige og Lilli Ann J.
Grong deltar.
Karmøy, Jæren og Dalane følges opp etter påske.
Vedtak:
Administrasjonen følger opp sak om akustikkmålinger med Rogaland Musikkråd.

Sak 12/16 – Orienteringssaker
12.1: Sommerkurs
Bedre påmelding enn i fjor på samme tidspunkt. Svart kurs er fulltegnet en måned før
påmeldingsfristen er gått ut. Administrasjonen og styret diskuterer muligheter/løsninger
for dem som ikke får plass når påmeldingsfristen nærmer seg og antall som ikke har fått
plass på kurset er mer reelt.
Musikalske ledere:
Gule kurs: Ida Olea Kongshaug på Klepp og Michelle Lindboe i Kopervik
Røde kurs: Clive Zwanswiniski
Blått kurs: Erlend Bratlie
Svart kurs: Ebbe Sivertsen. Bjørn Breistein er ansvarlig for valgfag dirigering og dirigent for
brassbandet (under forutsetning av påmelding)
Leirsjefer:
Gule kurs: Ruben Nordaas på Klepp. Administrativ leder for gult kurs i Kopervik er ikke på
plass.
Røde kurs: Ruben Nordaas på Klepp og Ingvild Vadla Sørensen i Kopervik
Blått kurs: Kamilla Baardsen Håland
Svart kurs: Gaute Lunde Melberg
12.2: NM skolekorps brass
37 deltakerkorps til NM skolekorps brass fordelt på 9 korps i 1. divisjon, 11. korps i 2.
divisjon og 17 korps i 3. divisjon. 1. og 2. divisjon konkurrerer i Fartein Valen. 3. divisjon
konkurrerer i Kuppelhallen. Her var det opprinnelig tenkt Zetlitz, men byttet pga skeptiske
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tilbakemeldinger fra korps i Hordaland til bruk av Zetlitz. I evalueringen må det stilles
spørsmål om bruk av foretrukket sal for 2. og 3. divisjon.
Er det en bevisst politikk og rullering til valg av elitedivisjonskorps til Festkonserten?
Administrasjonen retter spørsmålet til musikksjefen.
12.3: Klarinetthelg i Stavanger Kulturskole 16.-17. april.
40 påmeldte. Konsert både lørdag og søndag
Opplegget blir med øving på et felles repertoar i grupper, disse gruppene ledes av Håkon
Vestly og Alexis Baldos. «Stjerner» som kommer for å ha masterclass og konsert er Felix
Peikli og Christian Stene. En veldig klassisk og en jazzklarinettist. Begge med bakgrunn fra
korpsbevegelsen. I tillegg kommer Eric Leclerc fra Schlagerforlaget med et miniverksted og
han vil også holde et kurs (clinic må vite) om vedlikehold og stell av instrumentet.
Silje Todnem og Sander Marøy fra RUK er assistenter.
NMF Rogaland har ansvar for kjøkkentjeneste. Det bestilles pizza den ene dagen.
12.4: Møte med Sparebankstiftelsen
Vi hadde et godt møte med Sparebankstiftelsen. Oppsummert ønsker ikke de å opprette et
instrumentfond. De ønsker å komme nærmest mulig søkeren selv. Vi oppfordrer korpsene
til å søke i februar/mars runden når midlene går til kultur og idrett. De oppfordrer oss til å
se på tidligere tildelinger. De deler ut i snitt kr 25 000,- til mottakerne. Konkreter –
instrumenter er ok å søke på. Uniformer regnes som drift.
Vi som organisasjon kan søke om midler til f.eks instruktørkurs, eller prosjekt som har
behov for en revitalisering.
12.5: Instruktørkurs i Nordfylket lørdag 20. august.
Jonas S. Rogne har kurset.
12.6: Bli bedre – få det bedre!
Ådland Skolekorps er ferdige med prosjektet. Både Ådland og Åkra må følges opp med
dirigentveiledning. Det har ikke vært mulig å finne veiledere som er tilgjengelig på
øvingsdagene til korpsene.

Sak 13/16 – RUK 2016-2017
Sesongplan for RUK
16.-18. september
16. oktober
12. november
13.-15. januar
18. og 19. mars
21.-23. april
6. mai

2016-2017
Avtalt med Førre
Antas ca. 12:00-18:00 i 1919 sine lokaler
Festkonsert Stavanger Open
Samling. Vertskorps ikke bestemt
Festkonserter RM
Nasjonal regionkorpssamling på Lillehammer
Avslutningskonsert Regionting i Kuppelhallen

Styret er positivet til at RUK skal delta på nasjonalt regionkorpssamling på Lillehammer
under forutsetning at det gjøres en egeninnsats for å skaffe penger til å dekke turen. Det
må opprettes en komité av tillitsvalgte i korpset, forelde og Vidar Nornes fra regionstyret.
Vedtak:
Sesongplanen ble vedtatt.
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Sak 14/16 –Evaluering «Bedre korps»
Styret støtter evalueringen fra administrasjonen og deltakerne. Hovedpunktet er at
programmet må avklares på et tidligere tidspunkt slik at markedsføringen av kurset blir
bedre.
En del tilbakemeldinger på maten. Prisen var lav, og kvaliteten deretter.
Innholdet var bra, men noen delte tilbakemeldinger på innlegget om Scenepresentasjon.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning. Til neste konferanse har administrasjonen klart et
forslag til program på høstseminaret som blir arbeidet videre med.

Sak 15/16 –Evaluering RM 2016
Positive tilbakemeldinger fra deltakerkorpsene.
Punkt som kan forbedres til neste år:
- Innsjekk og utsjekk av aspiranter. Mulig å gjøre dette mer effektivt med to stasjoner for
innsjekk og utsjekk?
-Korpsene orienteres om at musikantene skal stille i alfabetisk rekkefølge for å gjøre
innslipp til oppvarmingsrom mer effektivt. Gjelder også juniorkorps.
-Café søndag? Bruke LKS i stedet for Zetlitz? Vi vurderer dette etter NM og ser om Maestro i
konserthuset kan tilby et annet utvalg til en lavere pris.
- I programmet bør det være en setning om festkonserten og plassering av
musikanter/dirigent/ledere og foreldre med årsak til hvorfor vi velger å fordele det slik.
-Bør rekkefølgen på juniorkorps og 4. divisjon byttes slik at ikke 4. divisjon alltid spiller
mens 1. divisjon? Dette både for deltakere og publikum.
-Rigging: Noen dirigenter tar veldig lang tid.
- Muter og noter på scenen før innmarsj? Dersom god tid er dette mulig.
- Ensemble/Solister: Kun mulighet for å velge/spille et stykke?
- Styret er positivet til at reglementet blir fulgt. Reglementet løftes opp til sak på
regionstinget.
-kr 40 000,- mindre inntekter på billettsalg enn budsjettert.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning.

Sak 16/16 –Regionting 2017
Regiontinget planlegges til 5.-6. mai 2017 på Scandic City med avsluttende konsert i
Kuppelhallen lørdag 6. mai med RUK, Stavanger Brass Band og Stavanger Musikkorps av
1919.
Vedtak:
Sted og dato for Regiontinget 2017 ble vedtatt.
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Sak 17/16 –Landsmøte 2016
Høringsuttalelsen til OU sak ble gjennomgått. Administrasjonen bestiller togreise for
delegatene torsdag 21. april kl 15.33 med retur fra Kristiansand kl 14.08.
Det er bestilt møterom på hotellet torsdag 21. april kl 20.00.
Saker til Landsmøte skal være klar til utsending 17. mars.
Vedtak:
Reisemåte tur/retur Kristiansand ble vedtatt.
Administrasjonen sender ut saker til delegatene så snart de er klar.

Sak 18/16 –Eventuelt
Arne S. Mossige informerte om M-cash fra Sparebank1 som en alternativ betalingsmåte for
frivillige lag og foreninger.
Vedtak:
Arne S. Mossige følger opp og tar initiativ til møte med Sparebank1 dersom han ser etter
egen kursing at dette er noe som kan benyttes for korps.

NMF Rogaland, 19. apr. 2016

Lilli Anne J. Grong
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