Referat regionstyremøte
Dato:
Møtestart:
Møteslutt:
Sted:

23. april 2017
kl 10:00
kl 12:00
Toneheim folkehøgskole, Ridabu

Tilstede:

Irene Inman Tjørve, Dag Otto Jostad, Tina Larsen,
Erik Lillebråten, Henning Søbakken, Cato Mikkelsen,
David Hveem, Britt Synnøve Østihaug (vara)
Fra adm.:
Botolv Gjeldaker, Kristin Børresen
Meldt forfall: Svein Hegge, Gunnar Haug.
Ikke møtt:
-

Godkjenning av innkalling
Vedtak:
Innkallingen godkjent.
Godkjenning av saksliste
Ingen saksliste utsendt.
Agenda: diverse informasjon og forberedelser til Regionting 2017.

Vedtakssaker
Saksnr.:

Sakstittel:

415/2017

Innkjøp av vester
Regionstyret og administrasjonen ønsker å synliggjøre oss bedre på regionens
arrangementer. Forslag er ensfarget vester med NMF-logo trykket på brystet.
Vestene er ment for å låne ut til teknisk arrangør under bl.a.
H/O-mesterskapene, samt at regionstyret og administrasjonen skal iføre seg
disse sammen med neckband.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regionkontoret bestiller.

416/2017

Innkjøp av laminatmaskin
Regionkontoret ønsker egen laminatmaskin.
Vedtak: Enstemmig vedtatt. Regionkontoret går til anskaffelse.
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417/2017

Møteplan / AU
Da det er vanskelig å samle hele styret i løpet mai 2017, bør
arbeidsutvalget få myndighet til å vedta hvem som blir tildelt teknisk
arrangør for neste års HOKK-samlinger. Innkomne søknader vil bli sendt ut
til alle styremedlemmer på epost før AU-møtet så alle kan komme med sine
synspunkter.
Vedtak: Arbeidsutvalget vil bestå av: Irene Inman Tjørve (leder), Dag Otto
Jostad (nestleder), Henning Søbakken (styremedlem), Tina Larsen
(styremedlem) og daglig leder Botolv Gjeldaker. Dato for første AU-møte
vil komme senere. AU får myndighet til å tildele teknisk arrangør for
HOKK-samlinger sesongen 2017/2018.

Orienteringssaker
Saksnr.:
418/2017

Sakstittel:
Orienteringssaker
1.

Nasjonal regionkorpssamling
Tina Larsen deltok på hele samlingen og ga oss en kort oppsummering.
Henning Søbakken var scenerigger under konkurransen og delte sine
erfaringer med det.

2. Regnskap hittil i år
Botolv orienterte.
3. Teknisk arrangør – HOKK-samlinger
Kristin lager artikkel hvor vi søker etter teknisk arrangør til
HOKK-samlinger for sesongen 2017/2018. Artikkel legges ut på
musikkorps.no og facebook, samt sendes ut til alle korpsledere i
NMF Hedmark/Oppland på epost.
4. H/O-mesterskapet for solister og ensembler
Til høsten så sendes det ut en samlet invitasjon for H/O-mesterskapet
for musikanter og H/O-mesterskapet for solister og ensembler for 2018.
5. Sommerkurs 2017
Botolv orienterte om status påmelding.
419/2017

Regionting 2017
Forberedelser til Regiontinget senere på dagen.
Hvem gjør hva.
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NESTE REGIONSTYREMØTE: Høsten 2017. Dato og sted ikke bestemt ennå.
AU-MØTE: Planlagt møte i slutten av mai på regionkontoret. Innkalling kommer senere.

Lillehammer, 3. mai 2017
NMF Hedmark/Oppland
Referent: Kristin Børresen
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