Referat
Møte nr. 6/16
Tid:

Tirsdag 29.november 2016, kl 16–19

Sted:

Fjordgata 1

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Brit Fridtjofsen, Line Nordkvelle,
Ingolf Rokseth, Øyvind Berg, Bård Olav Lindsetmo, Geir Useth
( = 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: 120-årsjubileumskonsert Støren Musikkorps 29.oktober med utdeling
av hederstegn (fra styret: Bjørn Frode Hansen), 25 årsjubileumskonsert Strand
Seniorbrass 29.oktober (hilsen fra styret), 120-årsjubileumskonsert med utdeling av
hederstegn til Oddgeir Røddesnes - Skatval Hornmusikklag 29.oktober (fra adm.: Geir
Ulseth)
 Kontakt med medlemskorpsene: status fra styremedlemmene, og forslag om at adm.
utarbeider en nettbasert spørreundersøkelse som sendes ut til alle medlemskorpsene
for å avdekke behov og ønsker om tilbud fra NMF, utsendelse før jul med rapportering
på første styremøte i feb.2017.
 Korpsenes rammevilkår og samarbeid med kulturskolen: vedlagt brev er sendt alle
kommuner i Trøndelag

 Status TUK (Bjørn Frode Hansen): gjennomført samling på Ørlandet, planer for neste
samling i Trondheim er klare (Festkonsert på TM 29.januar)
 Styremøter: planlagte 6.februar, 20.mars
 Aktivitetsplan, oppdatert pr.31.oktober

 AU har gjennomført et møte med Kontrollkomiteen, der aktiviteter, styrets arbeid og
økonomi ble gjennomgått
 Forsvarets Musikk: LFMK ser ut til å være reddet av budsjettforlik i Stortinget, og
styreleder Knut Einar Dahl deltok på Luftforsvarets Festkonsert 10.november
 Ledermøte NMF: kort muntlig rapport fra Bjørn Frode Hansen og Ingolf Rokseth
 Kulturdepartementet har bestemt at 2018 blir Musikkorpsenes År, aktiviteter og fokus
rundt dette vil bli drøftet internt i NMF både i Forbundsstyret, regionstyret, på
ledermøtene og i administrasjonen. Regional aktivitet vil bli planlagt ut ifra de
nasjonale signalene og retningslinjer som blir vedtatt.
 SteinkjerSpæll 2016, Dampsaga Kulturhus 29.-30.oktober: 18 korps totalt deltok (8
skolekorps, 1 generasjonskorps og 9 voksenkorps). Det er så mange at arrangementet
også i år ble arrangert over to dager, Teknisk arrangør var også i år Musikklaget Liv.
Det er med stor tilfredshet vi konstaterer at dette arrangementet har blitt akkurat
den suksessen vi har jobbet for, og årets fremføringer viser at denne konkurransen
utvikler nye spennende konsertkonsepter med god formidling, og korpsene lager
fremføringer med meget bra kvalitet. Årets tema var «Stemninger», og neste års tema
er «Fra film og TV». Fullstendig resultatliste på musikkorps.no
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 Dommerkonferansen 4.-6.november, Quality Panorama Heimdal: 15 deltakere fra hele
landet. Konkurranser i musikk er en av NMFs aller største medlemsaktiviteter. NMF har
et derfor et stort behov for en langt større fokus og satsing på dommergjerningen.
NMF Trøndelag tok derfor initiativ og fikk gjennomført NMFs første dommerkonferanse
siden 2003. I fortsettelsen vil vi la musikksjefen følge opp med en plan for det videre
arbeidet, men samtidig bør vi også vurdere regional oppfølging innen rimelig tid.


Annen adm.oppdatering: gis muntlig i møtet.

SAK 22/16:

Budsjett 2017 med regnskapsrapport pr.31.10



Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett for 2017 basert på
planlagt aktivitet, erfaring og evaluering av tidligere aktivitet, samt NMFs
vedtatte handlingsplan for kommende regiontingsperiode.
I hovedsak foreslås ingen tidligere aktiviteter fjernet, men vi har funnet det
riktig å legge inn muligheten for å arrangere 3-4 korpsmøter i regionen. Dette
for å se om det er mulig å møte og aktivisere flere av regionens korpsstyrer.
Det er også gjort en vurdering av total aktivitet og bemanning, og det foreslås
å kjøpe inn en drillfaglig ressurs for 2017 for planlegging og gjennomføring av
våre planlagte drilltilbud. Skal NMF Trøndelag møte forventninger og behov
blant våre drillere, samt videreutvikle aktiviteter, kompetanse og faglighet,
må slik faglig ressurs tilføres administrasjonen. Dette har lenge vært
etterspurt og ønsket både regionalt og nasjonalt.
I tråd med tidligere vedtak legger administrasjonen opp til et lite overskudd
for driften også i 2017. Det er behov for å bygge opp en sterkere egenkapital,
og dette vil nok ennå i noen år måtte tas hensyn til i driften.
Utover dette er det ikke foretatt større endringer fra tidligere års aktivitet og
tilbud. I budsjettforslaget ligger også innebygget en regnskapsrapport
pr.31.10, og prognose for året 2016 ser ut til å bli noe bedre enn budsjett.
Vedtak:
1.Regnskapsrapport pr.31.10 tas til etterretning.
2.Styret vedtar det framlagte budsjettet for 2017 med periodisering for å få
god likviditetsstyring.
SAK 23/16:

Tilslutning til «Rammeplan for Sommerkurs i NMF»



NMF nasjonalt har gjennomført en evaluering og revisjon av tidligere
Rammeplan for sommerkurs, og ber regionene om å gjøre sine
tilslutningsvedtak. Rammeplanen er tidligere sendt ut på høring til alle
regioner med mulighet for tilbakemeldinger og endringsforslag.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag gir sin tilslutning til ny «Rammeplan for sommerkurs i NMF»
SAK 24/16:

Fullmaktsmatrise NMFs regioner



NMF nasjonalt har i tråd med landsmøtevedtak utarbeidet en
fullmaktsmatrise for NMFs regioner. Denne matrisen er vedtatt av
forbundsstyret, som ber NMFs regionstyrer gjøre sine tilslutningsvedtak.
Forbundsstyret har også utarbeidet og vedtatt «Retningslinjer for lån til
regionene», samt «Prinsipper for likviditetsstyring i NMF», disse ligger vedlagt
som saksdokumenter.
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Vedtak:
1.NMF Trøndelag gir sin tilslutning til «Fullmaktsmatrise for NMFs regioner»
med tilhørende «Retningslinjer for lån til regionene» og «Prinsipper for
likviditetsstyring i NMF»

SAK 25/16:

Regionting 2017



NMF Trøndelag avholder i tråd med vedtektene Regionting 23.april 2017, dette
er tidligere bestemt å legges til Stjørdal. På landsmøtet i 2016 ble det henstilt
om at alle NMFs regioner skal velge en felles arbeidsmetodikk for sine
valgkomiteer. Forbundsstyret har i samarbeid med gen.sek. utarbeidet en slik
arbeidsmetodikk, og henstiller i vedtak om at denne følges nå av de regionale
valgkomiteene nå skal gjøre sitt arbeid i forkant av Regionting 2017.
I henhold til vedtektene skal det sendes ut innkalling til Regionting 10 uker før
tinget, og dette blir da 12.februar.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag sender ut innkalling til medlemskorpsene til Regionting 2017
senest 12.februar, slik det står beskrevet i vedtektene. Regiontinget avholdes
på Stjørdal, tid og sted vil stå i innkallingen.
2.Valgkomiteen benytter forbundsstyrets anbefalte «Arbeidsmetodikk for
NMF-regionenes valgkomiteer»
SAK 6/16:

Eventuelt.
Eventuelle saker meddeles administrasjonen hvis mulig i forkant av møtet.

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