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

08.06.2016
4
30/16-40/16
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,
Jan Fossheim, Vidar Nornes, Solveig Skjegstad Bryne,
Leif Helge Olsen, Siv Astri Malterud
Lilli Anne J. Grong
Marita Bolstad (permisjon), Arne S. Mossige

Sak 30/16 – Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Informasjon om nasjonalt arbeid:
- Det har vært møte med elitekorpsene, både brass og janitsjar.
Hovedsak som ble drøftet var NM-gjennomføring. Referatet fra møtet viser også at det er
et mål å etablere en mentorordning for kvinnelige dirigenter.
-Rammeplan for sommerkurs revideres
-Retningslinjer for dommerhonorar revideres
-Kommunikasjonsstrategi: Det skal etableres retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte.
Regionstyrene skal involveres.
Informasjon om regionalt arbeid:
-I denne perioden arbeides det med sommerkurs, NM skolekorps brass, korps på friluftstur
-Både daglig leder og musikkonsulent er ansattesrepresentanter i forbundsstyret og deltar
på møte 9. juni.
-Kontoret er sommerlukket fra 29. juni til 17. juli. Epost leses innimellom.
Vedtak:
1. Innkallingen og saksliste ble godkjent.
2. Regionstyret fortsetter med ordningen om å godkjenne referatene via facebookgruppen.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 31/16 – Utviklingsprisen 2016
10 skolekorps og 2 voksenkorps søkte på Utviklingsprisen 2016.
Etter en god drøfting utpekte styret Musikkorpset Gjallarhorn som vinner av
Utviklingsprisen 2016.
Begrunnelse
Musikkorpset Gjallarhorn har de siste årene hatt en solid musikalsk utvikling fra 3. divisjon
til toppen av 1. divisjon. Korpset har hatt en bevisst satsing med å synliggjøre seg for
skolekorps i distriktet. Dette gjør at korpset er attraktivt for skolekorpsmusikanter som
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skal starte i voksenkorps, og det har ført til en solid medlemsmasse i Musikkorpset
Gjallarhorn.
Vedtak:
Musikkorpset Gjallarhorn tildeles Utviklingsprisen 2016 på kr 10 000,-

Sak 32/16 – Rekrutteringsbrosjyre
Administrasjonen har laget en mal til rekrutteringsbrosjyre.
Malen er i svart hvitt slik at korpsene kan tilpasse fargevalg etter sin logo ol.
Det er lagt vekt på innhold og ikke lay-out.
Vedtak:
Regionstyret godkjente mal til rekrutteringsbrosjyre,

Sak 33/16 – Styreseminar høsten 2016
Dato for styreseminar er 20. august kl 10.00-19.00 på kontoret til NMF Rogaland.
Innhold
- Faginnhold regionsting.
Lilli Anne Grong ser nærmere på temaet «synlighet i nærmiljøet».
- Jubileum 2018
- Hvordan rapportere på status i distriktene?
- Politisk arbeid med øvingslokaler. Terje Rønnevik inviteres til møtet.
- Rundgang instrumentdager. Plan for rullering settes opp.
Vedtak:
Dato og innhold for styreseminaret ble vedtatt.

Sak 34/16 – Representasjon
- Vidar Nornes delte ut medalje for 40 års medlemskap i NMF til Jan Kolstad i Musikkorpset
Gjallarhorn i Hetland Kirke 5. juni.
- Siv Astri Malterud delte ut medalje for 50 års medlemskap i NMF til Sigmund Bjørheim på
Tau 5. juni.
Representasjon sommerkurs
Gult kurs Karmøy 30. juli: Aud P. Vee
Gult kurs Klepp 3. august: Solveig S. Bryne
Rødt kurs Karmøy 5. august: Lilli Anne J. Grong
Svart kurs Kuppelhallen 7. august: Arne S. Mossige /Jan Fossheim?
Rødt kurs Klepp 11. august: Liv Elgheim
Dirigentuka 12. august: Liv Elgheim/Vidar Nornes
Blått kurs Moi 13. August: Vidar Nornes

Sak 35/16 – Handlingsplan - Styreoppfølging
Nytt fra distriktene
Ingen oppdateringer fra distriktsrepresentantene.
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Sak 36/16 –Orienteringssaker
36.1: Sommerkurs
Totalt 428 musikanter på kurs.
Gult Klepp
60
Gult Karmøy 28
Rødt Klepp
72
Rødt Karmøy 38
Blått
105
Svart
125
4 musikanter som har aldersgrense på svart kurs har flyttet ned til blått.
Ingen musikanter har henvendt seg ang. reisestøtte.
36.2: Informasjon fra telefonmøte
Informasjon fra president og generalsekretær.
Nytt fra regionene.
36.3: Korps på friluftstur
Korpsene er selv ansvarlige for å markedsføre sine arrangement. Turdatoer skal meldes til
administrasjonen som også deler arrangement som korpsene oppretter på Facebook.
Noe ulikt hvordan korpsene markedsfører. De fleste tar dette på alvor og lager flotte
rammer rundt turene.
36.4: Sparebankstiftelsen SR-Bank
41 korps fikk til sammen kr. 843.000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank i tildelingsrunden
våren 2016.
36.5: Tubadag
1. oktober med Eirik Gjerdevik blir det tubadag i Stavanger.
36.6: «Bli bedre – få det bedre»
Regional veiledersamling 11. mai.
Nyttig erfaringsutveksling.
Dirigentveiledningen skal evalueres til høsten. Hele prosjektet skal også gjennomgås.
36.7: Økonomi
Styrer etter budsjett. Ingen overraskelser så langt i år. Se eget vedlegg for rapport.
Men vi har ikke sponsormidler på kr 50 000,- som budsjettert med til RUK.
36.8: Instruktørkurs
Det arrangeres instruktørkurs i Nordfylket 20. august for musikanter i alderen 14-19 år.

Sak 37/16 –NM skolekorps brass
18. juni: NM skolekorps brass – 38 deltakende korps
2. divisjon: Start kl 0900 i Fartein Valen – 12 korps
3. divisjon: Start kl 0900 i Kuppelhallen- 17 korps
1. divisjon: Start kl 14.00 i Fartein Valen – 9 korps
Fra regionstyret
Liv Elgheim
Vidar Nornes
Siv Astri Malterud
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Solveig S. Bryne
Jan Fossheim
Sindre Skjøld

Sekreteriat/dommere
Konferansier
Foto/video

Vedtak:
Orienteringen om arrangementet ble tatt til etterretning og arbeidsfordeling vedtatt.

Sak 38/16 –RUK
Besetning og dirigent 2016/2017
30 har bekreftet at de fortsetter – 7 har ikke svart
8 fortsetter ikke (årsak: de som angir årsak svarer tid)
7 slutter pga alder.
Dirigent Martin Kinn flytter til Bergen.
Prøvespill arrangeres etter avtale. 4 stk har inngått avtale med Jonas/Martin før
sommeren.
Prøvespill på blått og svart kurs. Martin Kinn er tilstede.
Sesongen 2016/2017
-16.-18. september 2016, Vertskorps Førre Musikkorps
– 16. oktober 2016 (endagsøvelse), Stavanger
– 12. november 2016, Festkonsert Stavanger Open
– 13. – 15. januar 2017, sted ikke bestemt enda
– Festkonserter på RM. 18. og 19. mars 2017 i Stavanger Konserthus.
– 21. – 23. april 2015, Regionkorpstreff i på Hamar
I tillegg kommer sannsynligvis en endagsøvelse i forkant av tur i april. Dette besluttes til
høsten i samråd med ny besetning.
Turkomité
Vidar Nornes Regionstyret
Jarle Berakvam – Ganddal
Mona R. Sævik – Kopervik
Sigurd Olav Lende. Våland
Oppgaver til turkomité
Organiserer RM-café 2017
Bidra til planlegging av reise og opphold
Bidra med budsjett/økonomi planlegging
Vedtak:
Administrasjonen innkaller til første møte med turkomité.

Sak 39/16 –Oppsummering Landsmøte
Delegatene hadde en positiv og lærerik opplevelse av å delta på Landsmøte. Faglig utbytte
samt sosialt. Veldig positivt med ungdomssamling. Ved å delta på Landsmøte får en større
kjennskap til organisasjonen.
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Bør hele styret få anledning til å delta på Landsmøte? Tar diskusjonen fram igjen før
budsjettplanleggingen for 2018.
Kommentarer til valget
-Kandidater (motkandidater) bør få anledning til å presentere seg selv.
-Valgkomitéens forslag til innstilling og dybdeintervju av kandidater på hjemmesiden bør
ikke presenteres før valgkomitéens presentasjon. Dybdeintervjuet burde hatt en annen
vinkling.
-Akademisk utdanning til forbundsstyrets medlemmet ble for tungt vektlagt.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning.

Sak 40/16 –Eventuelt
Diplom
Ønskelig at NMF har ulike diplom-maler. Eks: Fullført skolekorpset, opptak som medlem i
skolekorpset.
Noteutpakking 28. august
Kantinen LKS kl 12.00-16.00.
Kan noen i styret stille?
Pliktnummer 1. divisjon RM janitsjar
I 2017 er Norsk Komponistforening 100 år. Skal NMF Rogaland i denne anledning forsøke å
søke støtte til et 3 min. pliktnummer for 1. divisjon RM janitsjar?
Spilling i kirken under gudstjenester ol
Har noen erfaringer med tradisjonsbundet samarbeid mellom kirken i nærområdet og
korpset? Er det naturlig at korpsene spiller på julegudstjenester, familiedager,
utegudstjenester ol?
Spørsmålet ble drøftet i styret. Dette blir selvsagt opp til hvert enkelt korps, men spilling i
kirken gir god synlighet i nærmiljøet. Er det mulig å se på disse oppdragene som
konsertoppdrag? Be om å ikke spille under de delene av gudstjenesten som har et
forkynnende budskap ol?
Vedtak:
Diplom – Lilli Anne Grong følger opp med nasjonalt kontor
Pliktnummer RM – Styret godkjenner at musikkonsulent Jonas S. Rogne kan arbeide videre
med å få skrevet et pliktnummer til RM 1. divisjon janitsjar. Pass på at besetningen det
skrives for er i tråd med besetningen til skolekorps på dette nivået.

NMF Rogaland, 19. jul. 2016

Lilli Anne J. Grong
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