Referat
Møte nr. 5/16
Tid:

Torsdag 6.oktober 2016, kl 16–19

Sted:

Fjordgata 1

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Brit B.Fridtjofsen, Line
Nordkvelle, Ingolf Rokseth, Øyvind Berg
Forfall: Benedikte Skogseth og Bård Olav Lindsetmo
( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/16:

Godkjenning av innkalling
Forslag: Innkallingen godkjent

Knut

SAK 2/16:

Godkjenning av dagsorden
Forslag: Dagsorden godkjent

Knut

SAK 3/16:
Referat og orienteringssaker
Alle
 Representasjon: Klæbu 24.september (hederstegn), Byåsen 2.oktober (hederstegn).
Planlagt: 28.-29.oktober Strand Seniorbrass 25 år
 Kontakt med medlemskorpsene: status fra styremedlemmene
 Status TUK: gjennomført samling i Namsos med den nye besetningen etter
supplerende prøvespill
 Styremøter: 29.november, 6.februar, 20.mars
 Aktivitetsplan, oppdateres fortløpende etter hvert som datoer og arrangement er
fastlagt

 Fraværsregelen i vgs, status for TUK, innspill om å ta det med til ledermøtet
 Instrumentfond Trondheim kommune 2016, tildeling

 Forsvarets Musikk: markering i Trondheim 24.september,

status aktivitet NMF Trøndelag
 Ledermøte NMF 21.-23.okotber, fra Trøndelag reiser Bjørn Frode Hansen og Ingolf
Rokseth
 Adm.oppdatering: gis muntlig i møtet, rapport fra aktiviteter.
SAK19/16:

Kulturskolens rammevilkår



Kulturskolen står for instrumentalopplæringen i de fleste skolekorps, og det er
avgjørende at dette fungerer godt og at det er tett og god dialog mellom
korps og den enkelte kulturskole. NMF Trøndelag har samarbeidet med NMF
nasjonalt (Korpsbygger programmet) jobbet og bistått korpsene i Stjørdal med
å utarbeide en ny samarbeidsavtale med kulturskolen, denne ventes å være
signert og klar i løpet av kort tid. NMF Trøndelag har også tatt initiativ og
deltatt i dialogmøter mellom korpsene i Oppdal, Selbu, Verdal og Trondheim
det siste året. Vedlagt referat fra siste møte mellom korpsene i Trondheim og
kulturskolen. NMF Trøndelag ønsker å være en positiv og aktiv pådriver slik at
korpsenes behov for opplæringstjenester, instrumentalopplæring og
dirigenttjenester, blir dekket. Alle kommuner går nå inn i budsjettarbeid for
2017, og det er viktig å synliggjøre korpsenes behov i denne prosessen. Det
foreslås at NMF Trøndelag sender brev til alle kommuner for å framsnakke
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korps og være tydelig på hvor viktig det er at alle korps får plass til alle elever
i kulturskolen.
Forslag til vedtak:
1.NMF Trøndelag sender brev til alle kommuner i Trøndelag og synliggjør
korpsenes behov for opplæringstjenester, og henstiller om at kulturskolene
får rammer og ressurser for å dekke de behovene korpsene melder inn.
SAK 20/16:

Økonomirapport pr 31.august 2016



Vedlagt regnskapsrapport pr.31.august 2016. Alle aktiviteter er ikke ferdigstilt
ennå, men det er gjort avsetninger på sommerkurs for oppholdsutgifter som er
betalt i september. Tilskuddene fra Trondheim Kommune er ikke kommet
ennå, kr 218.000,-. Utover dette mangler det VO midler og
momskompensasjon, dette kommer i desember.
Forslag til vedtak:
1.Regnskapsrapport pr 31.08 tas til etterretning.
SAK 21/16:

Rammeplan Sommerkurs



NMF har revidert og laget utkast til ny Rammeplan for Sommerkurs. Denne er
sendt ut på høring til alle regioner med frist 5.oktober. Administrasjonen
skriver høringssvar fra Trøndelag, og kan ta med innspill fra styret gitt i
møtet.
Forslag til vedtak:
1.Adminstrasjonen sender høringssvar fra NMF Trøndelag
SAK 6/16:

Eventuelt.
Regionting 2017 med saker, bl.a. vedtekter settes opp som sak på neste møte

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionsleder
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Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder

side 2/3

NMF Trøndelag Regionstyret TIME \@ "d. MMM. yyyy" 19. aug. 2015

side 3/3

