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

13.04.2016
3
19/16-29/16
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, Leif Helge
Olsen, Siv Astri Malterud,
Lilli Anne J. Grong
Marita Bolstad, Jan Fossheim

Sak 19/16 – Referatsaker
Permisjonssøknad fra Marita Bolstad mottatt, og permisjon innvilges fram til høsten 2016.
Kommentar til referatet
Kommentar til sak 13/16. Jonas S. Rogne tar initiativ til komité for RUK tur til Hamar.
Referatet fra S3 legges ut på Facebookgruppen til regionstyret for godkjenning. Referatene
blir dermed offentlige på et tidligere tidspunkt.
Saker til eventuelt
Dersom tid ønsker daglig leder og gjennomgå oppdatert portal for reiseregninger.
Generell orientering fra administrasjonen
Etter forrige styremøte har administrasjonen jobbet med Korps på friluftstur, sommerkurs
og NM. Daglig leder forsøker å finne støtteordninger for akustikkmålinger.
Musikkonsulenten arbeider med instrumentfond. Han har også deltatt på møte med
Stavanger Kulturskole og korpsene på by-øyene som har lav rekruttering i forhold til antall
elever i grunnskolealder.
Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 2/2016 ble godkjent.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 20/16 – Regnskap
Daglig leder gir tilbakemelding til revisor at det er ønskelig at beløpet for revisjonshonorar
oppgis på lik måte i noter og i spesifikasjoner. Teksten og beløpet i spesifikasjoner for
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finanskostnader er uklar. Tallet er negativt for 2015, ikke positivt som en kan tolke ut fra
teksten.
Vedtak:
Regnskapet for 2015 ble godkjent.

Sak 21/16 – Årsmelding 2015
Årsmelding ble gjennomgått og korrigert.
Vedtak:
Årsmelding 2015 ble godkjent med korrigeringer fra gjennomgang i møtet.

Sak 22/16 – Svart kurs 2016
Per 13.04.2016 var 28 personer på venteliste til svart kurs. For å gi et tilbud til flest mulig
musikanter, ble ulike tiltak diskutert.
1. Regionstyret åpner opp for at musikanter som er født i år 2000, og som er påmeldt
svart kurs eller står på ventelisten, kan få skifte til blått kurs uten å måtte søke om
aldersdispensasjon.
2. Reisestøtte inntil kr 1000,- dekkes mot kvittering for de musikanter på venteliste
som velger å dra på kurs i andre regioner. Svart kurs i HedOpp arrangeres på samme
tidspunkt som på Moi.
Vedtak:
Tiltak 1. og 2. ble vedtatt. Tiltak 1. gjennomføres før tiltak 2.tilbys musikantene på
venteliste.

Sak 23/16 – Representasjon
Ingen representasjon siden forrige møte.

Sak 24/16 – Handlingsplan - Styreoppfølging
Distriktsmøte på Sand
6. april var Siv Astri Malterud og Lilli Anne J. Grong på distriktsmøte på Sand.
Et positivt møte. Representanter fra korpsene Suldal, Erfjord og Marvik deltok på møtet.
Korpsene samarbeider godt, er fornøyd med samarbeidet med kulturskolen og har en
positiv drift. Erfjord har 22 musikanter av 55 elever på skolen og har en god rekruttering.
Suldalsosen fikk gode tips i møtet til hvordan rekruttere flere musikanter.
Korpset på Jelsa ble nevnt i møtet. Lilli Anne J. Grong sjekker opp, og sender dem en
henvendelse om medlemskap.
Distriktsmøte Karmøy
Leif Helge Olsen har sendt ut forespørsel til korpsene med 3 ulike datoer.
Forespørsel om å være vertskap for møtet er sendt til Haugesund Ungdomskorps.
Distriktsmøter i Dalane og på Jæren
Møtene gjennomføres i uke 38 og 29.
Liv Elgheim følger opp Jæren og Lilli Anne J. Grong følger opp Dalane.
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Korpsene på Rennesøy, Sjernarøy og Kvitsøy
På grunn av kortere reisevei til Stavanger enn Ryfylke, inviteres disse korpsene til
distriktsmøter i Stavanger.
Vedtak:
Distriktsmøtene følges opp som angitt. Ambisjonen er at alle distrikt har årlige
distriktsmøter.

Sak 25/16 –Orienteringssaker
25.1: Sommerkurs
Status påmelding
Kurs
Gult Klepp
Gult Kopervik
Rødt Klepp
Rødt Kopervik
Blått Kurs
Svart Kurs

Per 09.04.2015
5+15
22
48
16
66
100

Per 05.04.2016
34
10
53
15
75
125+24

25.2: Norheim Skolekorps
Norheim Skolekorps har inngått hvilende medlemskap. Korpset har i en årrekke slitt med
rekrutteringen og gjennomført en rekke tiltak for vekst, men ikke lykkes. De 5
musikantene som er igjen fra Norheim er gått over til Tuastad Vormedal Skolekorps.
25.3: Korps på friluftstur
39 korps søkte om å delta i prosjektet. Søknadene ble gjennomgått og søknader som
tilfredsstilte kriteriene var med i trekningen.
Følgende korps ble 1. april trukket ut til å delta i prosjektet:
Navn på korpset
Bogafjell Skolekorps
Bryne Musikkorps
Eigersund og Husabø skolekorps
Hafrsfjord Skolekorps
Jernbanens Musikkorps Stavanger
Lura Skolekorps
Madlamark Skolekorps
Musikkorpset Havtonar
Randaberg Skulemusikkorps
Rennesøy Musikkorps
Solvang og Skåredalen skolekorps
Stangeland Skolekorps, Sandnes
Stavanger Brass Band
Tasta skolekorps
Tuastad Vormedal Skolekorps
Ålgård Skolekorps
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Teksten i nettsaken skrives om, slik at den indikerer at det ikke kun er loddtrekning som er
gjeldene for utvelgelse.
25.4: VO-Rapportering
NMF sine medlemskorps rapporterer færre VO-timer enn tidligere. Nedgang på 20 000
timer de siste årene. Korpsene i Rogaland som rapporterte i 2014 og 2015 har rapportert
1200 færre timer i 2015 enn i 2014.
I tillegg er det en rekke korps som ikke rapporterer timer, men som har medlemmer i
aldersgruppen.
Tiltak iverksettes for å få opp timetallet. Det vil blant annet gjennomføres en
spørreundersøkelse som ser på ulike årsaker til at korpsene ikke rapporterer.
25.5: «Bli bedre – få det bedre»
-Møte med regionale veiledere 11. mai på kontoret til NMF Rogaland. Per Einar Fon
kommer. I tillegg deltar daglig leder fra regionen.
-Det skal gjennomføres en evaluering av prosjektet.
25.6: Landsmøtesaker
Det ble gitt orientering om sakene som skal opp på Landsmøte 22.-24. april.

Sak 26/16 –Årshjul/Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen ble gjennomgått. Ikke alle styremedlemmene fikk åpnet googlekalenderen. Administrasjonen tester i Icloud-kalender. Kurs i korpsdrift.no, styremøter og
EM kan inn i kalenderen.
Vedtak:
Aktivitetsplanen tas til etterretning.

Sak 27/16 –Markedsføring Utviklingspris
Informasjon og søknadskriterier om Utviklingsprisen legges ut som nettsak, deles på
facebook og sendes ut via informasjonsbrev til korpsene. Søknadsfrist 1. juni. Styret
behandler innkomne søknader i styremøte 8. juni. Sindre Skjøld fikk honnør for den
skjematiske oversikten som ble laget til utdelingen i 2014. Prisen deles ut under Svart kurs
sin avslutningskonsert i Kuppelhallen 7. august.
Vedtak:
Fremdriftsplan for behandling av Utviklingsprisen ble vedtatt.

Sak 28/16 –Rekrutteringsbrosjyre
I
korps brosjyren ble gjennomgått. Versjonen med mulighet for korpsene å fylle inn
tekst på baksiden ble gjennomgått. Regionstyret ønsker at det åpnes opp for å at flere
områder kan redigeres slik at den blir mer spisset enn i dag.
F. eks: Det bør gjøres tilpasninger til korps med og uten drill.
Regionstyret ønsker administrasjonen skal utforme en mal til en brosjyre som er mer
spisset til korpsene i Rogaland. Hva må med av opplysninger for å sørge for at god
informasjon til foreldre blir gitt? (Eks: for bryte ned dugnadsmyte ol).
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Finnes det et elektronisk format av I
eletronisk brev?

korps brosjyren som kan sendes til foreldre som

Korpsene er ansvarlig for trykk/formidling av brosjyrene.
Vedtak:
Administrasjonen utarbeider en mal til styremøte 8. juni.

Sak 29/16 –Eventuelt
Saken om oppdatert reiseregningsprogram utsettes til neste møte.

NMF Rogaland, 18. apr. 2016

Lilli Anne J. Grong
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