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Årsmelding og regnskap for 2015
Innledning:
Hvert år skrives det årsmelding for NMF Hordaland der aktivitetene gjennom året blir skildret.
Den legges frem på regiontinget sammen med regnskapet.

Regionstyrets bemerkninger:
Se vedlagte dokumenter.

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og revidert regnskap med kontrollkomiteens rapport som
regionens årsmelding og regnskap for 2015.

Vedlegg:
Årsmelding 2015
Årsregnskap 2015
Revisjonsberetning 2015
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Årsmelding og regnskap for 2016
Innledning:
Hvert år skrives det årsmelding for NMF Hordaland der aktivitetene gjennom året blir skildret.
Den legges frem på regiontinget sammen med regnskapet.

Regionstyrets bemerkninger:
Se vedlagte dokumenter.

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget godkjenner årsmelding og revidert regnskap med kontrollkomiteens rapport som
regionens årsmelding og regnskap for 2016.

Vedlegg:
Årsmelding 2016
Årsregnskap 2016
Revisjonsberetning 2016
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Årsbudsjett 2017 og langtidsbudsjett 2018-2019
Innledning:
Årsbudsjettet for 2017 viser forventede inntekter og utgifter ved regionens aktiviteter i året som
kommer. For langtidsbudsjettet 2018-2019 er det lagt til kostnader på 3 % hvert år for å
imøtekomme forventet prisstigning.

Regionstyrets bemerkninger:
Årsbudsjettet for 2017 inneholder følgende prosjekter, arrangement og drift:
-

Drift av administrasjon
Drift av regionstyre
Regionting
Media/Profilering
Mentorordning for dirigenter
Ung dirigent
Sommerkurs
Rekruttering/Korps er gøy
Hordaland Ungdomskorps
HordaAmatøren
Hordablæsten
Vinterpokalen
Bjørgvinkonferansen
Ung i korps
NM brass
Samspill for korps
Korps på friluftstur
Prosjektstøtte til korps
Kongekorpset
UMM
Integrering
Drill
Leif Olai Nilsen-legat

NMF Hordaland er en selvstendig region i NMF, og budsjettet viser aktivitetene til regionen gjennom
året. Budsjettet er nøkternt, og gir et lite overskudd. Styret foreslår at overskuddet skal disponeres
på følgende måte:
- Til styrets disposisjon for aktuelle utviklingsprosjekter som ikke er planlagt, men som kan være
interessante for regionen å ta del i.
- Hvis ikke overskuddet blir brukt på prosjekter, skal det overføres til NMF Hordalands egenkapital.
I langtidsbudsjettet, fra 2018 til 2019, er postene økt med 3 % fra år til år med utgangspunkt i 2017tallene.

HORDALAND

Regionstyrets innstilling til vedtak:
1. Det framlagte årsbudsjettet for 2017 vedtas som regionens driftsbudsjett.
2. Et eventuelt overskudd i 2017 kan brukes slik:
 Til styrets disposisjon for aktuelle utviklingsprosjekter som ikke er planlagt, men som kan
være interessante for regionen å ta del.
 Hvis ikke overskuddet blir brukt på prosjekter, skal det overføres til NMF Hordalands
egenkapital.
3. Regiontinget vedtar forslag til langtidsbudsjett for perioden 2018 - 2019 som retningsgivende
ramme for regionstyrets arbeid.

Vedlegg:
Årsbudsjett 2017
Langtidsbudsjett 2018-2019
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Handlingsplan for NMF Hordaland 2017-2019
Innledning:
På Landsmøtet 2016 ble gjeldende handlingsplan revidert. Ut fra denne planen skal regionen lage
sin egen prioritering for hva det bør jobbes med de neste årene. På Regiontinget til NMF Hordaland
vil regionstyret sine prioriteringer for handlingsplan bli lagt frem. Disse prioriteringene er også
grunnlag for årets budsjett.

Saksutredning:
På landsmøtet i 2014 ble det vedtatt ny handlingsplan for NMF som skulle gjelde i perioden 20142018. Handlingsplanen 2014-2018 setter spesielt søkelys på de fire første årene i skolekorpset med
hovedfokus på skolekorpsdirigenten, instruktøren og korpsstyret. Nye tiltak er iverksatt, samt at det
har vært ønskelig å spisse eksisterende tiltak inn mot hovedmålet.
Til landsmøtet 2016 ble handlingsplanen vedtatt videreført med noen justeringer på tiltak og
måleindikatorer, etter de erfaringer som var blitt gjort i handlingsplanens to første virkeår.
Vi ønsket å beholde måleindikatorene vi opplever som mest relevant og hvor vi kan kvalitetssikre
tallmaterialet, og resten er fjernet. Vi ser det som viktigst at måleindikatorene har et tett blikk på
medlemsutviklingen, både med antall nye musikanter og hvor lenge musikantene blir i korpset,
eventuelt hvor korpsene har størst medlemslekkasje.
Handlingsplanen 2014-2018 har som hovedmål å styrke det enkelte medlemskorps. Målet har bidratt
til å styrke organisasjonens fokus på enkeltkorpset, deres hverdag og rammevilkår. Handlingsplanen
er et aktivt dokument, som er med på å gi retning til så vel strategisk planlegging som de praktiske
daglige gjøremål. Planen har dermed preget NMFs prioriteringer og aktivitet i perioden, også
regionalt. Organisasjonen fremstår med enhetlig i sitt budskap og sine handlinger og har dermed
potensiale til å øke sin posisjon som samfunnsaktør.
Fokus på dirigenten, instruktøren og korpsstyret har, gjennom tiltak, vært tydelig prioritert både
nasjonalt og regionalt. Det oppleves som om organisasjonen er på rett vei med riktig fokus.
For å lykkes langsiktig som organisasjon, er det viktig med tålmodighet og kontinuitet i de tiltak vi
tror på. Det anbefales derfor at handlingsplanen videreføres, men med justeringer vedtatt på
landsmøtet 2016.
Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget tilslutter seg handlingsplan vedtatt på Landsmøtet 2016. Det blir opp til nytt styre å
foreta regionens prioriteringer innenfor vedtatt handlingsplan.
Vedlegg: Vedtatt handlingsplan, innledning og matrise
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NMFs vedtekter
Innledning:
Landsmøtet til NMF har anmodet regionstyrene i NMF til å fremme sak på regiontinget om at NMFs
vedtekter som vedtas på landsmøtet også skal være gjeldende for regionene.
NMF Hordaland sitt regionstyre vedtok på styremøte nr 1.2017 at det legges frem forslag om vedtak
for dette på regiontinget.

Regionstyrets forslag til vedtak:
Regiontinget vedtar at NMF Hordaland fra dags dato gjør NMFs vedtekter, vedtatt på NMFs
landsmøte, til regionens gjeldende vedtekter.
Regiontinget vedtar videre at frem til landsmøte 2018 gjøres følgende endring for vedtektenes
§ 7.2.f;
Daglig leder sammen med regionstyreleder tegner regionen. Regionstyret kan meddele
prokura.

Vedlegg NMFs vedtekter
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Valg
Innledning:
Innstilling fra valgkomiteen blir lagt fram på Regiontinget 2017.

