Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

25.01.2017
1
1/17-10/17
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,
Vidar Nornes, Marita Bolstad, Solveig Skjegstad Bryne, Siv Astri
Lekvam,
Lilli Anne J. Grong
Jan Fossheim, Leif Helge Olsen

Sak 1/17 – Referatsaker
Sak 68/16 fra styremøte 7/2016 er redigert i vedtaksteksten siden første utkast.
Kontingent er for øvrig betalt, og sak avklart.
Orienteringssak 8.5: Sommerkurs flyttes til vedtakssak 8/17.
Generell orientering fra administrasjonen
Administrasjonen er godt i gang med nytt kalenderår. Planlegging av aktivitetene for våren
er i rute. Det arbeides med regionting, regionsmesterskap, Rogaland Ungdomskorps,
sommerkurs og trombonedag.
Daglig leder har holdt foredrag under Kragerøkonferansen.
Daglig leder og musikkonsulent har deltatt på ledermøtet under Hell-konferansen.
Musikkonsulent i rollen som vara-ansattesrepresentant i forbundsstyret.
Musikkonsulent har deltatt på møte med samarbeidsutvalget i Bjergsted.
Daglig leder har deltatt på møte med Stavanger Kulturskole og KiS, og vært på en
dagssamling med daglige ledere på Gardermoen. Samlingens hovedtema var lik praksis i
gjennomføring av prosjekt og behandling av ansatte.
Vedtak:
1. Innkallingen, saksliste og referat fra styremøte 7/2016 ble godkjent
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 2/17 – Rogalandsmesterskapet 2017
Rogalandsmesterskapet arrangeres 18.-19. mars 2017.
Status påmelding
48 korps deltar i konkurransen og 24 juniorkorps i Junior RM.
136 solister og 62 ensembler og 460 aspiranter er påmeldt. Påmeldingen til solist- og
ensemblekonkurransen er høyere enn 2016, men faktiske tall har vi ikke før noter og
skjema er levert 1. februar.
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Fartein Valen, Zetlitz, Lille Konsertsal, Gammel Kulturskole og Stavanger Kulturskole
benyttes som arenaer.
Lørdag
Fartein Valen: Hovedkorps janitsjar
Zetlitz: Juniorkorps janitsjar og ensembler
Lille Konsertsal: Solister og ensembler
Evt. Gammel Kulturskole: Solister
Stavanger Kulturskole: Samspillseminar
Søndag
Fartein Valen: 1.-3. divisjon brass
Zetlitz: 4. divisjon brass
Lille Konsertsal: Juniorkorps brass
Stavanger Kulturskole: Samspillseminar
Arbeidet med arrangementet er i rute.
Daglig leder setter opp arbeidsfordeling.
Styremedlemmene som var tilstede på møtet deltar begge dager.
Dispensasjonssøknader
AU har så langt behandlet 7 dispensasjonssøknader.
Vedtak:
Orientering om status tas til etterretning. Daglig leder fordeler styrets oppgaver.

Sak 3/17 – Representasjon
Jan Fossheim blir forespurt om representasjonsoppdrag hos Bryne Musikkorps 11. februar.
Hederstegn skal deles ut.

Sak 4/17 – Handlingsplan - styreoppfølging
Distriktsmøter
Distriktsmøte for korps i Stavanger, Sola, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy og Sjernarøy
avholdes 8. februar. Aud P. Vee sender innkalling før helgen.
Andre distrikt oppfordres til å gjennomføre distriktsmøter før påmeldingsfristen til
regiontinget som er 21. mars.
Sandnes: Solveig S. Bryne avtaler med Jan Fossheim.
Karmøy/Nordfylket: Vidar Nornes avtaler med Leif Helge Olsen.
Liv Elgheim sender epost til korpsene på Jæren og minner om regiontinget.
Marita Bolstad sender henvendelse til korpsene i Dalane.
Oppsummeringen fra spørreundersøkelsen sendt til skolekorps ble gjennomgått.
Vedtak:
Datoer for distriktsmøter ble vedtatt.
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Sak 5/17 – Regionting 2017
Innkalling og timeplan for regiontinget ble gjennomgått og justert.
Årsmelding for 2016 og sakspapirer til regionstinget blir gjennomgått i neste møte.
Vedtak:
Datoer for distriktsmøter ble vedtatt

Sak 6/17 – Rogaland Ungdomskorps
Regionkorpssamling
Rogaland Ungdomskorps reiser til Hamar 21.-23. april.
Transport er bestilt, og turen er under planlegging. Individuell dokumentasjon med
uttalelse fra Rogaland Fylkeskommune om unntak fra fraværsprosenten er delt ut til
musikantene.
Egenandel settes til kr 1000,- per musikant.
4 voksne bør delta som reiseledere. Samlingsleder Kamilla Baardsen Haaland deltar
sammen med Vidar Nornes. Vidar Nornes undersøker med de andre i turkomitéen om de
ønsker å delta før Arne Sigurd Mossige får forespørsel.
Marita Bolstad signaliserte også et ønske om å delta som reiseleder.
Fravær fra samling
Rogaland Ungdomskorps hadde samling på Stangeland Skole 13.-15. januar 2017.
I forkant av samlingen søkte noen medlemmer om dispensasjon fra tilstedeplikt kveld/natt
for å delta på fest. Søknad ble avslått per epost og flere samtaler ble gjennomført både
med samlingsleder og regionstyremedlem Jan Fossheim. Tre musikanter dro på fest lørdag
kveld, og var tilbake søndag morgen. Musikantene ble påminnet reglement og vedtekter i
all kommunikasjon.
En musikant sendte epost samme dag som samlingen startet og orienterte om deltakelse på
en fest i kirken som innebar fravær lørdag kveld og hele søndag. Samlingsleder orienterte
om reglement, vedtekter og mulige konsekvenser i samtale med musikanten. Musikanten
valgte likevel å dra fra RUK-samlingen.
Samme helg var flere musikanter invitert til bursdager og fest, men de valgte å bli
værende på RUK-samling.
Styret brukte god tid på å diskutere disse tilfellene som er brudd på gjeldende reglement
for RUK.
Diskusjonen var todelt.
1) Konsekvenser for de tre musikantene som dro på fest.
2) Konsekvenser for musikant som forlot samlingen lørdag kveld og var borte søndag.
Vedtak:
Behandling sak 1)
Med bakgrunn i følgende punkt i reglementet, suspenderes medlemmene ut sesongen
2016/2017.
 Alle i RUK overnatter på skolen hvor samlingen finner sted og er en del av det
sosiale miljøet.
 Fravær skal ikke forekomme. Dersom en av ulike grunner ikke kan delta på
samlinger eller deler av samlinger, skal dette søkes om til administrasjonen i NMF
Rogaland i god tid.
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Dersom alvorlige brudd på reglementet forekommer, kan dette resultere i at
musikanten mister plassen sin i RUK.

Vedtektene omtaler suspensjon/eksklusjon i §2.
2.4 Suspensjon/eksklusjon
Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til
skade for musikkorpsets aktivitet kan RUK-styret iverksette disiplinære tiltak overfor.
RUK-styret (se §5) kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. Suspensjonsvedtak
kan ankes til regionstyret. I grovere brudd på vedtekter og reglement kan medlemmer
ekskluderes. Eksklusjonssaker behandles av regionsstyret.
Behandling sak 2)
Med bakgrunn i følgende punkt i reglementet, suspenderes medlemmet ut sesongen
2016/2017. Medlemmet kan gjenoppta sitt medlemskap i RUK fra høsten 2017.
 Alle i RUK overnatter på skolen hvor samlingen finner sted og er en del av det
sosiale miljøet.
 Fravær skal ikke forekomme. Dersom en av ulike grunner ikke kan delta på
samlinger eller deler av samlinger, skal dette søkes om til administrasjonen i NMF
Rogaland i god tid.
 Dersom alvorlige brudd på reglementet forekommer, kan dette resultere i at
musikanten mister plassen sin i RUK.
Vedtektene omtaler suspensjon/eksklusjon i §2.
2.4 Suspensjon/eksklusjon
Medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til
skade for musikkorpsets aktivitet kan RUK-styret iverksette disiplinære tiltak overfor.
RUK-styret (se §5) kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom. Suspensjonsvedtak
kan ankes til regionstyret. I grovere brudd på vedtekter og reglement kan medlemmer
ekskluderes. Eksklusjonssaker behandles av regionsstyret.

Sak 7/17 – Søknad om sponsorstøtte
Søknad fra elever ved Vågen videregående som søker sponsorer til skoleprosjekt. Eleven er
NMF medlem og også musikant i Rogaland Ungdomskorps.
Vedtak:
Søknaden avslås med begrunnelse i NMF er en interesseorganisasjon for korps og skal
støtte korps i sin helhet og ikke enkeltmusikanter.

Sak 8/17 – Orienteringssaker
8.1: Deltakelse Trombonedag
Påmeldingsfrist 27. januar. Per 25. januar er det 18 deltakere.
8.2: Regnskapskurs i korpsdrift.no
Det blir regnskapskurs i korpsdrift.no 5. april på Sola og 19. april i Nordfylket.
Odd Petter Saltnes er ansvarlig for disse kursene.
8.3: Møte i Stavanger Kulturskole
-9. januar inviterte Kulturskolen til møte med KiS og NMF- Administrasjon.
-Flere elevplasser på slagverk opprettes til neste skoleår.
-Hundvåg Skolekorps har tegnet hvilende medlemskap.
-Ledig dirigentressurs fra Hundvåg vil våren 2017 bli brukt til rekruttering etter
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søknad/behovsprøving fra korpsene.
-Håndteringen/innmelding av elevplasser skal bli enklere for korpsene. Kun endringer skal
oppgis.
8.4: Referat fra ledermøte på Hell
Liv Elgheim og Vidar Nornes var tilstede under ledermøte på Hell. Begge er fornøyd
med innholdet og gjennomføring av møtet. På agendaen var NMFs synlighet i media,
musikkorpsenes år 2018, styreinstruks, drillstrategi, kort orientering om økonomi,
ungdomsstrategi og erfaringsutveksling fra region Øst ang. arbeid opp mot stiftelser.
8.5: «Bli bedre – få det bedre»
Kampen skolekorps er det eneste korpset fra Rogaland som per dato er med i prosjektet.
Sluttrapporter fra Hana Skolekorps og Bogafjell Skolekorps er etterlyst.
Dag Bjåstad deltok på veiledersamling 20.-22. januar hvor gjennomgang av revidert
håndbok for programmet sto på agendaen.
8.6: Økonomi
Ikke alle inntekter er ført i regnskapet for 2016, men overskudd i overkant av kr 200 000,er ventet for 2016.

Sak 9/17 – Sommerkurs
Påmelding til sommerkurs åpnet 16. januar 2017. Påmeldingsfrist er satt til 15. april.
Onsdag 18. januar var det svarte kurset (for musikanter født i 1998-2001) fulltegnet og
24 stk. er på venteliste. Regionstyret ble presentert for ulike tiltak for å gi plass til flest
mulig musikanter på kurs.
Vedtak:
1.
Regionstyret åpner opp for at musikanter som er født i år 2001, 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.
3.
Blått og svart kurs vil for 2018 få følgende aldersdeling:
Blått kurs for musikanter født i 1999-2001
Svart kurs for musikanter født i 2002-2004
Aldersinndelingen må kommuniseres ut ved avslutningskonsert blått kurs 2017,
og i informasjon som går ut ved datoer for sommerkursene 2018.

Sak 10/17 – Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt
NMF Rogaland, 31. jan. 2017

Lilli Anne J. Grong
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