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

09.11.2016
6
49/16-58/16
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Sindre Skjøld,
Jan Fossheim, Vidar Nornes, Solveig Skjegstad Bryne,
Leif Helge Olsen, Siv Astri Malterud, Arne S. Mossige
Lilli Anne J. Grong
Aud Pedersen Vee og Marita Bolstad

Sak 49/16 – Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Informasjon om regionalt arbeid:
Rapportering på fylkeskommunale tiltaksmidler og sluttrapport til Gjensidigestiftelsen er
levert. Det arbeides med å finne sponsor til Rogaland Ungdomskorps.
Styremøte i Alf Johan Aareskjolds minnefond er avholdt. Midler er overført fra
Hornorkesteret Stavanger som nå er nedlagt. Deler av disse midlene deles ut som stipend i
2017.
Daglig leder deltok på Norsk Kulturråd sin konferanse «Den gode samtalen – Kunst og
kulturkritikkens vilkår og betydning» 9.-10. november.
Saker til eventuelt:
Regionstyrets tilslutning til nasjonal rammeplan for sommerkurs.
Vedtak:
1. Innkallingen og saksliste ble godkjent.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 50/16 – Økonomirapport
Regnskapet for 2016 vil også vise positive tall. Rogalandsmesterskapet for skolekorps og NM
skolekorps brass viser bedre resultat enn budsjettert, mens sommerkurs får et større
underskudd enn budsjettert. Årsaken er budsjettfeil, og ikke kostnadsøkning.
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Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning

Sak 51/16 –Budsjettforberedelser 2017
Følgende prosjekt budsjetteres med i 2017.

Prosjekter til 2017 budsjettet
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Administrasjon
Styret
Regionting
Distriktsmøter
Ungdom
Sommerkurs
Instruktørkurs
Trombonedag
Fløytedag
Regionkorps
Rogalandsmesterskapet for skolekorps
Pompon-tropp
Drill
Korps på friluftstur*
Jan-Am
NM
Utviklingsstøtte
Dirigentuka
Alf Johan Aareskjold Minnefond

*Er avhengig av at søknad innvilges.
Økning av deltakeravgift på sommerkurs
Jæren Folkehøgskole har ikke økt døgnprisen siden 2013, men har for 2017 signalisert en
økning med kr 96,- per person per døgn. Daglig leder har vært i dialog med skolen om
reduksjon, uten hell. Daglig leder følger opp etter styremøte med en fullmakt fra styret til
å se på muligheter for å endre f. eks. måltider, og for å se på alternative kurssteder.
Styret er innstilt på at deltakeravgiften på sommerkurs økes. Styret ber daglig leder
undersøke deltakeravgiften i andre regioner.
Styret ber også administrasjonen kartlegge mulige kurssteder som f. eks. Bjørheimsbygd,
Randøy, Tysvær, Solborg og Tryggheim.
Krav til kursfasiliteter og kost/losji for fremtidens kurs bør diskuteres i egen sak dersom
kostnadene blir for høye.
Vedtak:
Prosjekt for 2017-budsjettet ble vedtatt. Daglig leder følger opp Jæren Folkehøgskole og
sjekker alternative kurssteder.
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Sak 52/16 – Jan-Am
Styret ble orientert om kjøreplan for konkurransen og arbeidsoppgaver ble fordelt. Daglig
leder kommer tilbake til oppmøtetidspunkt for lørdag 26.11.
Overnatting er booket til de med lang reisevei. Det er bestilt lunsj og middag til hele
styret.
Fordeling av arbeidsoppgaver
Billetter/registrering: Lilli Anne J. Grong
Billetter/registrering: Marita Bolstad
Film og opplasting: Sindre Skjøld
Konferansier: Liv Elgheim dag/Jan Fossheim kveld
Korpsfølge: Aud P. Vee
Korpsfølge: Leif Helge Olsen
Ansvar skjermer sal: Jonas S. Rogne
Dommeransvarlig: Jonas S. Rogne
Scene: Vidar Nornes
Scene: Solveig S. Bryne
Scene: Siv Astrid Malterud
Scene: Jan Fossheim
Garderobe/Avløser: Arne S. Mossige
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning. Arbeidsfordeling vedtatt.

Sak 53/16 – Representasjon
Aud Pedersen Vee deltok på Lura Skolekorps sin 60- års jubileumskonsert 29. oktober 2016.

Sak 54/16 –Handlingsplanen – Styreoppfølging
Nytt fra distriktene
Sandnes: Alle voksenkorpsene spilte en felles konsert 23.10.
Ryfylke: Konsert med Tau skulekorps, Tau musikkorps, Strand kristelige juniorkorps og
Jørpeland musikkorps 13.11.
Karmøy: Leif Helge Olsen var på planleggingsmøte for Korpsenes dag i Haugesund som
arrangeres hvert år siste lørdag i mai. For 2017 så skal også korpsene på Karmøy og i
Tysvær delta denne dagen. Daglig leder oppdaterer årshjulet til Rogaland med dato.
Åkra Skolekorps og Musikkorpset Havtonar spilte høstkonsert 06.11.
Stavanger: Nok et vellykket Siddis Brass arrangement med 58 deltakerkorps ble arrangert
05.11.
Gjennomgang innkomne skjema fra korps
Etter en rask gjennomgang av innkomne skjema går følgende punkt igjen:
- Utfordringer med korpsdrift.no – vanskelig
- Fornøyd med NMF, men tenker ikke på å benytte oss i hverdagen
- Hvordan få opp foreldreengasjement
Excelfilen med innkomne rapporter sendes til hele styret.
Det lages et sammendrag av alle temaene når flere skjema er innkommet.
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Sak 55/16 –Orienteringssaker

55.1: Kulturkaffekoppen
NMF Rogaland, Rockeriet, Concorde, Stavanger Jazzforum og Rogaland Musikkråd
var første gruppe ut da Arbeiderpartiet inviterte til Kulturkaffekoppen på Tau
Scene. Fra Arbeiderpartiet var Hege Haukedal Liadal (stortingsrepresentant i
familie- og kulturkomitéen), Terje Rønnevik, Jone Laursen og Cecilie Bjelland.
Hver organisasjon fikk 5 min på å presentere hvor «skoen trykket» både nasjonalt
og kommunalt.
Kommunalt framsnakket vi 1)den vederlagsfrie dirigentordningen gjennom
kulturskolen, 2) Fokus på øvingslokaler 3) Elevplasser/instrumentalundervisning i
kulturskolen.
Nasjonalt: 1)Momskompensasjon 2)Instrumentfond 3) Lokaler (øvingslokaler og
regionale kulturbygg) 4) Forsvarets musikk
55.2: «Bli bedre – få det bedre»
Nasjonal veiledersamling 11.-13 november. 3 veiledere stiller fra Rogaland.
Rogaland er den regionen med minst etterspørsel.
Nå er det ledig kapasitet for 2 korps, etter jul kapasitet for et til.
55.3: RUK
Stavanger Open
Korpset spiller festkonserten. Det vil gi korpset god eksponering for
hovedmålgruppen (potensielle musikanter og deres foreldre).
Samling 13.-15. januar
Vertskorps er Stangeland Skolekorps, Sandnes
RM 2017
RUK spiller som vanlig festkonsert begge dager.
Sammen med Stavanger Open gir det ekstra stor eksponering for potensielle
medlemmer denne sesongen. Det er positivt, spesielt med tanke på at vi til våren
mister den spesielt store og spesielt flinke ’98-generasjonen.
I tillegg planlegges det for at RUK skal drifte kaféen under RM, for å legge opp
penger til turen i april.
Landstreff for regionskorps på Hamar 21.-23. april.
Priser på forskjellige reisealternativer er innhentet.
Vi skal få opprettet dialog med de aktuelle videregående skolene med tanke på fravær
fredagen.
55.4: Ledermøte
Scandic Oslo Airport 21.-23. oktober. Et godt forberedt og gjennomført møte.
Agenda ble gjennomgått i møte.
55.5: UMM
UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogene Norge og Norges Musikkorps
Forbund. Regional finale på Stavanger Kulturskole 19. november.
Lilli Anne J. Grong er deltakende i forberedelsene og vil være tilstede under
gjennomføring. Av blåsere deltar en fløytist og en trompetist (ingen av dem er
korpsmusikanter).
55.6: Fanemarkering
13 faner fra Rogaland deltok i markeringen for å bevare forsvarskorpsene 10. oktober 2016.
Vidar Nornes kjørte fanene fra Stavanger til Oslo. Liv Elgheim møtte også opp i Oslo
sammen med flere musikanter fra Rogaland som bidro med fanebæring. En historisk og
stilfull markering med et godt korps og gode appeller.
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Sak 56/16 –Regionting
Saker til behandling:
I tillegg til årsmeldinger og regnskap må vedtektene behandles etter Landsmøtevedtak og
RM reglementet skal løftes som en regionsak.
Fagkonferanse:
- Henvendelse er sendt til stortingspolitikere og ministre med svarfrist 10. desember.
- Birgitte Grong er ønsket tilbake. Ønsker to innlegg fra henne. Ett innlegg med
styremedlemmer og dirigent sammen og ett innlegg kun for dirigenter.
- Gruppearbeid med innleder på ulike tema: Styrearbeid, foreldre-engasjement, beholde
de eldste musikantene, jubileumsåret 2018.
Vedtak:
Daglig leder følger opp arbeidet med regiontinget og fagkonferansen.

Sak 57/16 –Korps på friluftstur
Sluttrapport til Gjensidigestiftelsen er levert, og det gjenstår noen ubenyttede midler som
vi har fått godkjent til å fordele til det korpset som fikk med seg flest mennesker på tur.
Madlamark Skolekorps og Tasta Skolekorps har begge fått med seg like mange mennesker
på tur, slik at bonusen blir delt og kr 6000,- utbetales til hver av disse korpsene.
Sindre Skjøld, Vidar Nornes og Leif Helge Olsen forlot rommet da saken ble behandlet.
De er inhabile i saken pga tett tilknytning til deltakerkorps i prosjektet.
Vedtak:
Kr 6000,- utbetales til Madlamark Skolekorps og Tasta Skolekorps.

Sak 58/16 –Eventuelt
Ny rammeplan for sommerkurs-musikk ble behandlet i Forbundsstyret 21. oktober med
følgende vedtak.
Vedtak
1. Forbundsstyret vedtar ny rammeplan for sommerkurs – musikk. Planen gjelder for
sommerkursene fra og med 2017.
2. Forbundsstyret ber NMFs regioner vedta en tilslutning til Rammeplan for sommerkurs – musikk i
første mulige styremøte.

Ny rammeplan for sommerkurs- musikk ble gjennomgått av regionstyret i Rogaland 5.
oktober, slik at planen er kjent for regionstyrets medlemmer.
Vedtak:
Regionstyret i NMF Rogaland vedtar å slutte seg til Rammeplan for sommerkurs – musikk.

NMF Rogaland, 29. nov. 2016

Lilli Anne J. Grong
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