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

05.10.2016
5
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, Marita Bolstad
Lilli Anne J. Grong og Jonas S. Rogne på sak 42/16 og 43/16
Arne S. Mossige

Sak 41/16 – Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
To saker ble meldt til eventuelt.
- Faner til Stortinget
- Tilbakemelding kommunikasjonsstrategi
Informasjon om nasjonalt arbeid:
Daglig leder holder på å ferdigstille et kapittel om NM skolekorps brass som skal inn i
historiebok 2018.
Informasjon om regionalt arbeid:
Flere arrangement er avviklet siden styreseminaret 20. august. Instruktørkurs, RUKsamling, noteutpakking og tubadag. I tillegg er det arbeidet med evaluering av sommerkurs
og flere saker som tas opp i møtet. Den siste måneden har vært relativt rolig, med tid til
rydding både på kontor og lager.
Vedtak:
1. Innkallingen og saksliste ble godkjent.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 42/16 – Rogalandsmesterskapet 2017
Endring av reglement
Korpskonkurransen
§1 Formål med konkurransen
Paragrafen oppdateres med NMF sine gjeldende verdier.
§2 Definisjoner
Ta bort store bokstaver i skolekorps og musikantene.
RM defineres.
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§3 Påmelding
(1) Tydeliggjøring: Alle skolekorps som er medlem i NMF Rogaland kan delta i RM.
Stryk medlemmer.
§5 Betingelser for deltakelse
(1) Tydeliggjøring: Bytter ut ordet innen med før 01.01.
(2) Tar bort 1. oktober for å gjøre reglementet så enkelt å forholde seg til som mulig.
1. oktober er en dato som er før invitasjon går ut, og en dato som ikke er frist for noe
annet ang. medlemskap. Denne dato er også borte fra alle NM reglement.
§10 Sykdom og uforutsett fravær
Endring i rekkefølge av pkt (2) og (3).
Styret ønsker en tydeliggjøring av første setning i punkt (1):
En musikant som har blitt syk etter at fristen for innlevering av deltakerlisten er utløpt, og
dermed er forhindret i å delta i RM, kan erstattes. Betingelsen er at det foreligger søknad
med legeattest som bekrefter at sykdommen har oppstått etter innleveringsfristen, og at
erstatteren er innenfor aldersgrensen. Søknaden behandles av administrasjonen.
Solist- og ensemblekonkurransen
§1 Formål med konkurransen
Paragrafen oppdateres med NMF sine gjeldende verdier.
§2 Påmelding og deltakelse
Tydeliggjøring: Medlemmer i NMF Rogalands medlemskorps kan delta i solist- og
ensemblekonkurransen.
Håndheving av reglement
Administrasjonen håndhever reglementet. Ankesaker sendes til AU for behandling.
Idé fra styremedlem: Burde AU vært utvidet med representanter fra korpsene?
-Reglementet blir sak på regionstinget.
-Tilbakemelding fra distriktsmøte at det er uheldig å plassere korpsene til sisteplass.
Invitasjon og påmeldingsavgift
Invitasjonen sendes ut 15. oktober* med påmelding 15. desember.
Innlevering partitur og lister 1. februar (solister og ensembler som ikke er påmeldt innen
denne dato, regnes som avmeldt)
Det legges opp til samme påmeldingsavgift og billettpriser som 2016 (urørt siden 2009).
Til budsjettmøtet kan det diskuteres om det skal sees på en økning for 2017.
Korpsavgifter/fellesavgifter er enklere å øke enn avgifter som betales av den enkelte
musikant.
Vedtak:
Reglementsendringer vedtatt. Setningen §10 (1) vedtas gjennom godkjenningen av
referatet. Informasjon ang. håndheving av reglement, invitasjon og påmeldingsavgift tar
til etterretning.
*Invitasjon sendes ikke ut før reglementet og referatet er godkjent.

Sak 43/16 – Sommerkurs
Evaluering sommerkurs 2016
Evaluering av kursledere og administrasjon ble gjennomgått.
Administrasjonen endrer påmeldingsskjema og informasjon i invitasjon til det beste for
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kursene, men sjekker ut at terminologien er juridisk forsvarlig.
Administrasjonen ønsket styret sin mening om bruk av solister med pianoakkompagnement
til avslutningskonsert til svart kurs. Styret mener konserten ikke må blir for lang og at
korps og ensembler skal vektlegges.
Administrasjonen hører med Lundheim Folkehøgskole om max kapasitet etter at lærerene
er flyttet ut fra matsalen.
Det bør utarbeides en «huskeliste» til leirsjefer som skal gjennomgås på informasjonsmøte
som inneholder regler og konsekvenser for brudd.
Datoer 2017

Administrasjonen arbeider videre med grønt kurs samme uke som Dirigentuka. Styret
ønsker kurset skal være et tilbud til musikanter som skal opp i 4. klasse. Musikantene må
ha spilt et år.
Ny rammeplan
Regionstyret sender følgende tilbakemelding ang. høringsrunde for ny rammeplan
Sommerkurs:
Regionstyret i NMF Rogaland er særdeles godt fornøyd med nåværende organisering av kurs
i Rogaland. Et høyt antall tilbakevendende deltakere er en god indikasjon på at også
regionens medlemmer er fornøyd. Med en ny rammeplan er vi opptatt av at eksisterende
organisering kan beholdes, og forutsetter derfor at det er en bevisst og begrenset bruk av
ordene skal og må i kommende nasjonal rammeplan. Vi er informert om at
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administrasjonen i Rogaland har levert en detaljert tilbakemelding hvor dette ønsket er
ivaretatt.
Utkastet til ny nasjonal rammeplan beskriver minimumskrav og gir dermed i stor grad den
friheten vi ønsker. Slik utkastet foreligger vil det ikke kreve store endringer for kursene i
Rogaland. Krav om regional rammeplan vil være en fin anledning til å bevisstgjøre
nåværende praksis og vil dermed gi et bedre evalueringsgrunnlag.
Forslaget ønskes derfor velkomment fra regionstyret i NMF Rogaland med de
betenkeligheter som administrasjonen har skissert i sine tilbakemeldinger.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning. Datoer for 2017 ble fastsatt. Orientering ang. ny
rammeplan tas til etterretning og svar til høringsrunde vedtatt.

Sak 44/16 – Representasjon
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 (kom for sent til konserten)
Svart kurs Kuppelhallen 7. august: Arne S. Mossige
Rødt kurs Klepp 11. august: Liv Elgheim
Dirigentuka 12. august: Liv Elgheim/Vidar Nornes
Blått kurs Moi 13. August: Vidar Nornes
Kommende representasjonsoppdrag
Ingen skriftlige invitasjoner mottatt.

Sak 45/16 – Handlingsplan - Styreoppfølging
Nytt fra distriktene
Ingen oppdateringer fra distriktsrepresentantene.
Referat fra distriktsmøter
Referat fra Dalane og Nordfylket er sendt til styret. Referat fra Jæren kommer.
Innspill til fagkonferansen under Regiontinget fra distriktsmøtene
- Økonomi (Dalane)
- NMF Fordeler (ABC for nye styremedlemmer?)
- Rekruttering med Birgitte Grong (Ønskes både fra Jæren og Nordfylket)
Oppfølging spørreskjema til korpsene
Distriktsrepresentantene sender ut spørreskjema til sine korps mandag etter høstferien.
To ukers svarfrist.

Sak 46/16 –Orienteringssaker
46.1: EM i Stavanger 2023
Forbundsstyret i NMF har levert søknad til EBBA om å arrangere EM for Brassband i
Stavanger i 2023. Konserthuset er reservert, og de formelle papirene er sendt.
I denne forbindelse skal styret EBBA ha sitt styremøte under Siddis Brass 2016.
Administrasjonen ved daglig leder er fra musikksjef bedt om å
representere under EBBA sitt besøk til Stavanger.
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46.2: Akustikk
Administrasjonen ved musikkonsulent og daglig leder deltok på kulturlunsj i Bryne
mølle 22. september. Tema var akustikk, og andre inviterte var hovedsakelig
kulturavdelinger fra kommuner.
Foredragsholdere:
1. Svein Folkvord fra Sinus. Snakket om NS8178 - Akustiske kriterier for rom og
lokaler til musikkutøvelse
2. Jens Tordahl fra Sandnes Kommune snakket om testingene og utbedringen som
var gjort i Sandnes Kommune. Austrått skolekorps ble brukt som eksempel.
Nedfelt i Kulturarenaplanen 2014-2020 er følgende:
Bedre tilrettelegging av eksisterende bygg
Samtlige av dagens øvingslokaler for korps skal vurderes opp mot NS 8178 som
grunnlag for en prioriteringsplan for akustisk tilpassing.
Det ble sagt at alle utbedringer var gjort før sommerferien.
3. Rogaland musikkråd ved Liv Tjemsland orienterte om akustikkmålinger
4. Jostein Salvesen fra Rogaland Fylkeskommune orienterte om Tilskudd til
Kulturbygg.
Under konferansen snakket vi også med Tone Strømø, kultur- og fritidssjef (og
korpsmor). Hun opplevde at det var vanskelig å få korpsene med på laget/ i dialog.
Etter konferansen sendte vi ut epost til skolekorpsene i Sandnes og lurte på om de
var fornøyd etter utbedringene.
Sandved Skolekorps svarte kjapt at det ikke var foretatt noen utbedringer der.
Dette lokalet fikk også notert i akustikkrapporten at det ikke var egnet som
øvingslokalet. Administrasjonen følger opp med korpset og kommunen.
46.3: Korps på friluftstur
Ny søknad er sendt Gjensidigestiftelsen.
Korpsene som har deltatt i prosjektet har positive erfaringer med prosjektet, og flere
rapporterer at de ønsker å fortsette med turer i nærmiljøet.
46.4: Visma – registrering av utgifter og reiser
Styremedlemmene skal ta i bruk nytt system for registrering av reiser og utgifter.
Brukernavn: din epostadresse
Passord: er tilsendt, men kan bes om ved å sende forespørsel «Forgot password»
46.5: Instruktørkurs og Tuba/Euphonium dag
Instruktørkurs ble gjennomført i nordfylket 20. august.
Godt mottatt, godt oppmøte - 21 deltakere
I utgangspunktet ønsket en maks 15 deltakere. Ikke alle fikk god nok oppfølging.
Kolnes Skolekorps og Drill var teknisk arrangør. Dette fungerer bra.
Indikasjoner på at flere kurs ønskes. Korpsene er bedt om å gi innspill på dette.
Tuba/euphoniumdag 1. oktober med 19 entusiastiske deltakere. En vellykket dag med Eirik
Gjerdevik fra Yamaha og Per Illguth fra Stavanger Brass Band i den gamle kulturskolesalen.
46.6: «Bli bedre – få det bedre»
Veiledningseminar på Gardermoen 23.-24. september. Clive Zwanswiniski var
tilstede på dirigentveiledningsdelen.
Astrid Søyland Grødem var på møte i Sandnes Skolekorps 27. september. De har signalisert
behov for veiledning av et nytt styre.
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46.7: Økonomi
Rogaland Fylkeskommune utbetaler fra 2016 VO-midler etter to år med opphold i
utbetalingen. Daglig leder søker studieforbundet Folkeuniversitet om utbetaling.
Prognosen er positiv. Bedre resultat på NM skolekorps brass enn budsjettert pga høyere
deltakelse enn tidligere år.
Sommerkurs: Budsjettfeil på oppholdsutgifter. Fører til et dårligere regnskapsresultat enn
Budsjettert på dette prosjektet.
47.9: RUK
25 nye medlemmer. Veldig positivt med så mange nye medlemmer da det er 18 stk
1998-modeller som går ut pga alder våren 2017.
Godt fordelt besetning med ekstra mange klarinetter i år.
Førre Musikkorps fungerer veldig bra som vertskorps, men gymsalen er for liten for
formålet. Bekymrede tilbakemeldinger fra foreldre og musikanter.
Kontingent sendes ut for høsten i oktober. Kun en helgesamling høsten 2016, betyr
at deler av kontingenten overføres til 2017 og går til regionkorpssamling på Hamar.
Nye jakker er bestilt. Denne sesongen betales de av medlemmene selv.
Turkomitéen hadde sitt oppstartsmøte i forbindelse med første samling. De ønsker
administrasjonen sjekker reisekostnader for buss, tog og fly.

Sak 47/16 –Jan-Am
Orientering om påmelding
Lungegaardens Musikkorps
Stavanger Janitsjar
Haugesund Janitsjarorkester
Alversund Musikklag
Etne Musikklag
Meland Musikklag
Sverre Sigurdson Musikkorps
Stavanger Musikkorps av 1919
Egersund Musikkorps
Nærbø Musikkorps
Stord Musikklag
Jernbanens Musikkorps Stavanger
Første informasjonsbrev er sendt ut.
I skisse til spilleplan er det lagt inn 35 min på hvert korps. I tillegg er regien strammet inn –
og lik for alle. Håper dette kan hjelpe på å holde tidsskjema. Innspill fra styret at
dommerkommentarene må kortes ned.
Mcash prøves ut under arrangementet.
Vedtak:
Orienteringen om arrangementet ble tatt til etterretning og arbeidsfordeling settes opp
av daglig leder.
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Sak 4/16 –Eventuelt
Daglig leder orienterte om aksjonen foran Stortinget mot nedleggelse av 2 av 5
forsvarskorps. Faner fra hele landet er ønsket til markeringen. Vidar Nornes kjører til Oslo
med faner. Korps er oppfordret til å levere faner til kontoret via facebook.
Kommunikasjonsstrategi:
Liv Elgheim gikk gjennom tilbakemeldingen på oppgavene med kommunikasjonsstrategien
som er sendt til kommunikasjonssjef Håkon Mogstad. Tilbakemeldingen er også sendt til
president Rita Hirsum Lystad og visepresident Christian Børresen.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

NMF Rogaland, 17. okt. 2016

Lilli Anne J. Grong
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