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

07.12.2016
7
59/16-68/16
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, Aud Pedersen Vee
Lilli Anne J. Grong
Arne S. Mossige og Marita Bolstad

Sak 59/16 – Referatsaker
Kommentar til innkalling
Sak 61/16 behandles til slutt i regionstyremøtet da styremedlem Sindre Skjøld er inhabil i
behandling av saken.
Orientering fra administrasjonen
-Invitasjonen til Rogalandsmesterskapet er utsendt med påmeldingsfrist 15. desember.
Administrasjonen er i rute med forberedelsene.
-Invitasjon til NM skolekorps brass er sendt ut med påmeldingsfrist 1. februar.
-Det arbeides med årsavslutning og oppfølging på økonomi og regnskap
-Musikkonsulent Jonas S. Rogne arbeider med instrumentfondrapportering
-Ungdommens Musikk Mesterskap skal evalueres. NMF har tatt del i arrangementet i de tre
siste årene, som har vært en prøveperiode.
Forbundsstyremøte torsdag 8. desember med følgende saker:
Budsjett
Gjennomføringsmodell NM voksenkorps
NM generasjonskorps
Fremdriftsplan NMFs økonomimodell
Justeringer NM reglement
Evaluering ledermøte
Implementering kommunikasjonsstrategi og ungdomsstrategi
Saker til eventuelt:
Fra administrasjonen: Tips til aktuelle korps til Åpningsprosjekt 2018.
Vedtak:
1. Innkallingen og saksliste ble godkjent.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning
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Sak 60/16 – Budsjett
Fremlagt budsjett for 2017 viser et overskudd på kr 69 552,Budsjettet er nøkternt, men med en ambisjon om sponsormidler til RUK og at
Korps på friluftsliv innvilges også for 2017.
Det er gitt signaler om økt støtte til Dirigentuka 2017. Det er derfor lagt inn økning av
prosjektstøtten, som vil vise tilsvarende igjen på bunnlinjen for Rogaland.
I tråd med signaler fra forrige styremøte er deltakeravgiften til sommerkurs økt for 2017.
Påmeldingsavgifter fra andre regioner er innhentet, og er benyttet som grunnlag for
prisene i Rogaland for 2017. Midlene fra «Ungdoms- og utviklingsarbeid» som betales av
aktive korps i Rogaland er lagt til som en inntekt til sommerkurs.
Til 2018- budsjettet skal en vurdere søskenmoderasjon (20%) på deltakeravgiften på
sommerkurs, og ønsket om at hele styret skal delta på Landsmøtet må også ivaretas.
Vedtak:
Budsjettet ble vedtatt.

Sak 61/16 –Reglement for Rogalandsmesterskapet for
skolekorps
Administrasjonen har mottatt henvendelse fra korps som ønsker å delta i RM 2017 med
hovedkorpset og mellomkorpset i konkurransen for skolekorps. Reglementet vedtatt
05.10.16 dekker ikke problemstillingen og regulerer ikke deltakerne.
Punkt 3. er ikke dekkende for disse tilfellene, fordi da kan en i realiteten spille med
samme besetning i flere divisjoner, og dette er ikke intensjonen bak punkt 3.
Reglementet oppdateres med punkt (2), og skyver de andre punktene ned.
§ 5. BETINGELSER FOR DELTAKELSE
(1) Alle musikanter kan delta i RM med det skolekorpset de er innmeldt i. Medlemmene
må være innmeldt i korpset før 01.01.konkurranseåret.
(2) En musikant kan kun delta med ett korps fra sitt skolekorps.
(3) Musikanter som er registrert som aktive medlemmer i flere skolekorps, kan delta med
inntil to skolekorps i RM.
(4) Det er en grunnleggende betingelse for deltakelse i RM at medlemskontingent til NMF,
forsikring og påmeldingsavgift er innbetalt innen oppgitte frister.
(5) Skolekorpset er selv ansvarlig for overholdelse av frister
Vedtak:
Oppdatering av reglementets §5 med punkt (2) ble vedtatt.

Sak 62/16 – Evaluering Jan-Am
Evaluering fra styret
-Hotellet er svært egnet til arrangementet. Gjennomføringen fungerte fint, med unntak av
middagsserveringen. Her burde det vært mulighet med fire køer.
-Dommerpanelet fungerte fint, og holdt stort sett tiden.
-Ønske om at kvaliteten på opptakene som sendes til korpsene er bra. Dette kan bedres
med å leie inn en person i tillegg til Sindre Skjøld med en kostnad på ca kr 5000,- Da er det
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mulighet til å ha 2 kameraer og flere lydkilder.
-Vi må huske å ta bilder av alle korpsene. Dette blir godt mottatt.
- Sceneoppsett: Flere utydelige oppsett. Oppfordrer til neste år korpsene å markere x for
stol og _ for stativ, samt understreke forskjell på podiet og stativ til dirgent.
- Korpsene må få beskjed om å ikke entre scenen mens det rigges.
- Festkonsert: Annet hvert år 1. divisjon og elitedivisjon. Til neste år får Meland Musikklag
tilbud om å spille festkonsert.
- 3 personer til å gjennomgå og velge ut de 3 beste filmene. Kahoot benyttes også neste
år.
- Oppsettet med stoler i kino og runde bor bak skaper en fin atmosfære.
- Plasseringer diskuteres i etterkant. For å skape flere vinnere innføres 2. divisjon i tillegg.
Beholder en underholdningspris og en pris for beste film.
- Inviter korps også fra Sør til neste års arrangement.
Evaluering fra deltakerkorps
-Teknisk gjennomføringen av arrangementet?
-Kåring av årets mulitmediepris og valg av metode?
-Dommertrio og inndeling i musikk + underholdning.
-Andre kommentarer til bruken av dommerpanelet, resultatformatet eller premieringen?
-Kommentarer til hotellet?
-Kommentarer til lunsj- og middagsserveringen?
Sted og dato for Jan-Am 2017
Valg av dato er avgjørende for arrangementet. Hotell Maritim i Haugesund har ikke
anledning til å arrangere 25. november 2017.
Sted og dato blir Clarion Hotel Air, Sola 25. november 2017.
Stavanger Open utfordres på å sette opp datoer for deres arrangement 5 år frem i tid.
Vedtak:
1) Evalueringen fra styret tas til orientering.
2) Innhold til evaluering fra deltakerkorpsene ble vedtatt.
3) Sted og dato for Jan-Am 2017 ble vedtatt.

Sak 63/16 – Representasjon
Ingen representasjonsoppdrag siden forrige møte.
Ingen invitasjoner til representasjon mottatt.

Sak 64/16 –Handlingsplanen – Styreoppfølging
Nytt fra distriktene
Jæren: Godt samarbeid mellom korps, kor og kulturskole på Bryne da de til fulle hus hadde
juleforestillingen «Skomakergaten».
Skjema fra korps
Distriktsrepresentantene purrer korpsene som ikke har svart på skjema.
Regionstyremøter våren 2017
25. januar
8. mars
5. april
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Sak 65/16 –Orienteringssaker
65.1: «Bli bedre – få det bedre»
Svar fra spørreundersøkelse til korpsene brukes til å se etter aktuelle kandidater til
programmet.
65.2: Ledermøte 14.-15. januar
Ledermøte på Hell, Trondheim 14.-15. januar. Liv Elgheim og Vidar Nornes deltar.
Administrasjonen er også tilstede på ledermøtet.

Sak 66/16 –Regionting
Politisk debatt utgår for 2017. Forsøker å invitere stortingsrepresentanter med lokal
tilhørighet i 2019 da det er fylkes- og kommunevalg.
Program
Fredag
1. prioritet: Sosiale media med ekstern kursholder.
2. prioritet: Lagbygging med Thorir Hergeirsson.
Lørdag
-Korpsdrift ved Erlend Thorsen
-Rekruttering ved Birgitte Grong (Skolekorps)
-Markedsføring og sponsorarbeid ved Gaute Aadnesen (Voksenkorps)
-Jubileum 2018
-Parallelle tema økter med innledere
1)Foreldre engasjement ved Martha Rødde (Tasta Skolekorps)
2)Støtteordninger ved Lilli Anne J. Grong
3)Beholde de eldste musikantene ved Cecilia Lind (Dirigent Lura Skolekorps)
Vedtak:
Daglig leder følger opp arbeidet med regiontinget og fagkonferansen.
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Sak 67/16 –Fullmaktsmatrise
Forbundsstyret ber NMFs regionstyrer om å vedta Forslag til fullmaktsmatrise for NMFs
regioner, datert 17.11.16, som gjeldende fullmaktsmatrise for sin region.
Dersom det er moment i matrisen som er i motstrid med regionens gjeldende vedtekter
kan det, for perioden frem mot kommende regionting, etableres nødvendige justeringer i
matrisen. Forbundsstyret ber om at matrisen gjøres virksom snarest.
Gjeldende vedtekter til NMF Rogaland regulerer fullmaktsmatrisen. Følgende matrise er
gjeldende til regiontinget 2017:

FULLMAKTSMATRISE "REGION"
Forslag, 17.11.16

Fullmaktsområde
Tegner selskapet
Ene prokura
Vedta budsjett
Inngå avtale om lån/kassakreditt
Kortsiktig lån i NMF*

Regionsstyre/styremedlem
Ja***
Ja
Styrevedtak
Styrevedtak

Omdisponere budsjett

Styrevedtak

Kontraktsinngåelse samarbeidspartnere
Delegere fullmakter
Bestilling/innkjøp
Disposisjonsrett lokal bankkonto
Disposisjonsrett øvrige bankkonti
Gi tilgang til betalingsfullmakt i bank

Regionleder
Ja***
Ja

Daglig leder
Ja***
Ja

Økonomisjef NMF

Regionleder og daglig leder i fellesskap
Ubegrenset innenfor
drifts- og
investeringsbudsjett.
Dog iht styrevedtak
Ja
Innenfor vedtatt
budsjett
Prokura
Inntil 100.000

Ansatte

Inntil 25.000**
Signatur av to
ansatte sentralt.
Ja

*Lån iht NMFs Retningslinjer for lån vedtatt i forbundsstyret 21/10-16.
**spesialfullmakt kan gis av daglig leder
***Daglig leder eller regionleder, pluss et styremedlem tegner regionen

Vedtak:
Fullmaktsmatrisen tas til orientering.

Sak 68/16 –RUK-Kontingent
Vedtektene til Rogaland Ungdomskorps sier ingenting om konsekvenser for manglende
betaling av kontingent. Vedtektene til sier følgende:
§ 4 KONTINGENT
Kontingenten fastsettes årlig av regionstyret, og skal betales hvert halvår på tilsendt faktura med
betalingsfrister gitt av administrasjonen. Utgifter til uniformsskjorte kommer i tillegg.
Ved utmelding refunderes normalt ikke betalt kontingent. I spesielle tilfeller kan man søke regionstyret
om refusjon.
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Vedtak:
1. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent for våren, får medlemmet ikke fortsette
i RUK kommende sesong.
2. Dersom kontingent ikke betales for vår 2016 og høst 2016, får medlemmet ikke
fortsette i RUK våren 2017.
3. Administrasjonen kan avtale nedbetalingsplan.

Sak 69/16 –Eventuelt
Henvendelse fra prosjektleder for 2018 om å komme med forslag til hvilke voksenkorps
som kan delta i innspilling av video i anledning åpningsprosjekt for 2018. I Rogaland skal
innspilling skje ved «Tre sverd» i Hafrsfjord. Uniformering betyr mer en musikalsk kvalitet
da det musikalske vil bli ivaretatt av studioinnspilling.
Vedtak:
Administrasjonen og regionstyret foreslår Stavanger Musikkorps av 1919 og Jernbanens
Musikkorps Stavanger til oppdraget.

NMF Rogaland, 18. jan. 2017

Lilli Anne J. Grong
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