Referat Regionstyremøte
Dato
Møtenr.
Saker
Sted
Referent
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

05.04.2017
3
17/17-25/17
Kontoret til NMF Rogaland
Lilli Anne J. Grong
Liv Elgheim, Arne S. Mossige, Aud Pedersen Vee, Sindre Skjøld,
Vidar Nornes, Solveig Skjegstad Bryne, Siv Astri Lekvam, Leif Helge
Olsen, Jan Fossheim, Marita Bolstad.
Lilli Anne J. Grong

Sak 17/17 – Referatsaker
Arne S. Mossige presenterer «Spleis» under eventuelt.
Lilli Anne J. Grong har spørsmål ang. avmeldingsgebyr svart kurs.
Generell orientering fra administrasjonen
Travel periode for administrasjonen hvor det jobbes frem mot kommende aktiviteter samt
evaluering og opprydning etter Rogalandsmesterskapet 2017.
Nasjonalt: 30. mars ble det avholdt Forbundsstyremøte i Trondheim.
Av særlig regional interesse nevnes følgende saker:
- NMF leverte et driftsresultat på 3, 8 millioner. 2 millioner ble satt av til at korps og
regioner kan søke om støtte til gjennomføring av aktiviteter i Musikkorpsenes år 2018.
Generalsekretær, musikksjef og ansattesrepresentanter fikk fullmakt til å utarbeide
retningslinjer.
- Justering av gjennomføringsmodell for NM voksenkorps.
- Regionstyret oppfordres til å lese protokoll.
Vedtak:
1. Innkallingen og saksliste godkjent. Saker meldt til eventuelt.
2. Orientering fra administrasjonen tas til etterretning

Sak 18/17 – Evaluering Rogalandsmesterskapet 2017
Administrasjonens evaluering
Administrasjonen ønsker å åpne opp for å gjennomføre ensemblekonkurransen søndagen
dersom tilsvarende mange solister melder seg på til neste år. Administrasjonen stiller også
spørsmålet om en skal begrense deltakelse i ensembler til et ensemble per musikant.
Spørsmålet tas opp igjen på et annet møte med musikkonsulent tilstede.
Til saken tas opp igjen kartlegges antall musikanter som spiller i flere enn et ensemble.
Reglementsendring: Bør antall gruppeplasseringer økes til flere enn 3 grupper?
Det vil da bli mulighet for å gi en mer eksklusiv 4. plass.
Dette spørsmålet tas også opp igjen med musikkonsulent tilstede i møtet.
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-Samarbeidende skolekorps: Bør det være kriterier for samarbeid?
Dersom dette blir spørsmål under regiontinget, må en starte en prosess hvor deltakende
korps er involvert.
-Utdeling av stipend fra Alf Johan Aareskjolds Minnefond flyttes til søndag for å gjøre
premieseremonien kortere lørdag.
Evaluering fra korpsene
Stort sett positive tilbakemeldinger fra korpsene.
Vi må ha ferjetidene i minnet når festkonsertene planlegges.
Publikum må minnes om å ikke klappe mellom satsene på stykker med flere satser.
Ønske fra et korps om å få flere billetter til medhjelpere til korpset. Styret konkluderte
med å opprettholde antall som tidligere.
Spørsmål fra et korps ang. størrelse på ensemblegruppen. Reglementet sier 10 stk, men et
ensemble var 14. Styret er innstilt på å beholde dagens modell hvor ensembler med flere
deltakere må søke om dispensasjon som behandles av musikkonsulent.
Evaluering fra styret
-En fra teknisk arrangør må alltid være tilgjengelig på scenen. Må sjekke at alle har stol og
stativ, evt. om stol og stativ skal bort. Må også være tilgjengelig på scenen dersom noe
skulle skje underveis med en opptreden av solist, ensemble eller korps.
-Oppbevaring av instrumenter for korps som kommer tidlig. Finnes det noen
oppbevaringsmuligheter? I informasjonen må det komme frem at det ikke er mulig å
oppbevare instrumenter i forkant og etterkant av korpsets fremføring.
- Informasjon til korpsene bør inneholde informasjon om at korpsene ikke har anledning til
å gå på scenen og sette opp noter og muter for så å komme inn igjen som samlet korps.
- Bra å bruke inngang med vindu i dør for solister i LKS.
- Konferansier må sørge for at dommerne har minimum 30 sek å skrive på etter en solist.
- Konferansier ønsker navn på pianist som akkompagnerer solistene. Dette er mulig ved å
legge til et ekstra felt i innleveringsskjemaet til solisten.
- Korps kan sende inn informasjon om korpset og omtale av repertoaret om de ønsker det.
Det er konferanserien som skal omtale stykkene, og ikke dirigent/korpset selv. Omtalen
blir lest opp dersom tid. Administrasjonen bruker ikke tid på å purre omtaleskjema.
- Slagverkansvarlig på scenen: Nb! Slå av strengen på skartrommen
- Ensembler Zetlitz: Sørg for at publikum har funnet en plass før ensemblet starter.
Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning

Sak 19/17 – Regionting 2017
Bjørg Odland er møteleder under regiontinget.
Kontrollkomitéen utgjør fullmaktskomité under saksbehandlingen.
Administrasjonen finner referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere.
Musikalske innslag: JA! fra Madlamark Skolekorps og Eva og Kristine fra Tasta Skolekorps
blir forespurt.
Til saksbehandlingen:
1. Konstituering: Navneopprop – Siv Astri Lekvam
2. og 3. Årsmeldinger – Solveig S. Bryne (Lilli Anne J. Grong skroller gjennom)
4. og 5. Regnskap – Lilli Anne J. Grong
6. Vedtekter – Aud P. Vee
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7. Handlingsplan – Jan Fossheim
8. Reglement RM – Liv Elgheim
9. Langtidsbudsjett – Lilli Anne J. Grong
11. Valg – Tore Bjørheim, leder valgkomité
Nytt fra valgkomitéen
Flere som ønsker å delta i regionstyret enn det er plasser til. Det er valgkomitéen som
lager den endelige innstillingen.
Styret ønsker at valgkomitéens innstilling sendes ut så snart den er klar.
Forslag til valgkomité ble drøftet og kandidater får henvendelser fra sittende
styremedlemmer.
Introduksjoner fagkonferanse
Lilli Anne J. Grong introduserer og takker Katrine Jølle Wathne fredag.
Liv Elgheim introduserer og takker Solvang & Skåredalen Skolekorps
Liv Elgheim ønsker velkommen til middag fredag kveld, men oppfordring om å tenke på
Musikkorpsenes år 2018.
Jan Fossheim lager Kahoot som blir en del av middagen fredag kveld.
Siv Astri Lekvam introduserer og takker Birgitte Grong lørdag
Jan Fossheim introduserer Lilli Anne J. Grong
Jan Fossheim introduserer og takker Martha Rødde og Cecilia Lind, og leder diskusjonen
etter deres innlegg.
Musikkorpsenes år:
Lilli Anne J. Grong presenterer nasjonale prosjekt og Liv Elgheim introduserer regionale
tanker. (Stafett, større arrangement i hvert distrikt)
Tankekart legges i deltakermappene.
Deltakelse fra styret
Jan Fossheim, Aud P. Vee, Solveig S. Bryne, Siv Astri Lekvam, Leif Helge Olsen, Liv
Elgheim. Alle skal ha overnatting.
Vedtak:
Gjennomgang av arrangementet tas til etterretning.

Sak 20/17 – Representasjon
Arne S. Mossige deltok på Nærbø Musikkorps sitt 75-års jubileum 26. mars.
Leif Helge Olsen deltok på Førland Skulekorps sitt 50- års jubileum.
Ingen invitasjoner mottatt til kommende representasjonsoppdrag.
Vedtak:
Representasjonen tas til orientering

Sak 21/17 – Handlingsplan - styreoppfølging
Distriktsmøter
Møte gjennomført i Sandnes 22. mars. Skeiane Janitsjar og Riska Brass Band var tilstede.
Skeiane Janitsjar har Sverre Sigurdsson sitt notearkiv fra før krigen. Arkivet er godt
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ivaretatt.
Spørsmål fra Skeiane om det finnes en oversikt over korps kommunale inntekter i de ulike
kommunen. En slik oversikt finnes ikke, men spørsmålet er en aktuell sak for
distriktsmøter.
Det blir distriktsmøte på Strand etter påske.
Nytt fra distriktene
Leif Helge Olsen deltok 04.04. på møte med Vea Skulekorps. Korpset har ikke hatt ordinær
drift på noen år. Korpsets leder har ikke barn i korpset før om 3 år, men ønsker å bidra til
korpsets drift.
Tau Drilliaden ble gjennomført 01.-02.04. Siv Astri Lekvam etterlyser informasjon til et
annet år.
Vedtak:
Orientering fra distriktene tas til etterretning. Administrasjonen tar ønsket om mer
informasjon om drillaktiviteter til etterretning.

Sak 22/17 – Orienteringssaker
22.1: Rogaland Ungdomskorps
Kr 12 000,- var inntekten fra kafeteria.
22.2: Bli bedre
Regional veiledersamling på kontoret til NMF Rogaland 22. mars.
Astrid Søyland Berg, Cesilie Mørch Olsen, Dag Bjåstad, Arild Maka, Hartvig Amdal,
Lilli Anne J. Grong og Per Einar Fon var tilstede.
Hovedtema var gjennomgang av oppdatert dreiebok. Per dags dato er det kun
Kampen Skolekorps som er en del av prosjektet her i Rogaland. Frakkagjerd
Skolekorps har sendt en henvendelse prosjektleder Per Einar.
22. 3: Møte med korpsene i Sola
Lilli Anne J. Grong hadde innlegget «ABC for styremedlemmer» for styremedlemmer i
skolekorpsene på Sola. Positivt møte.
22.4: NM skolekorps brass
37 deltakerkorps. Fra Rogaland deltar Tasta Skolekorps med hovedkorps og mellomkorps,
Førre Musikkorps, Jåtten Skolekorps, Sevland Skolekorps, Oltedal Brass Band, Auglend- og
Tjensvoll Skolekorps, Kampen Skolekorps og Floraskulen Brass Band.
22.5: Kurs i regnskapsportalen korpsdrift.no
Kurs på Sola 5. april kl 18.00 og kurs i Haugesund 19. april.

Sak 23/17 – Sommerkurs
Påmeldingsfristen er satt til 15. april. Status pr 29. mars (antall samme dato 2016):
Grønt kurs 6
Ingen leirledelse eller musikalsk ledelse er på plass. Vi avventer bevisst til
påmeldingsfristen er utløpt for å se antall påmeldte.
Gult kurs Klepp 48 (30)
Musikalsk leder: Ida Olea Kongshaug
Leirsjef: Lene Helleland
Gult kurs Karmøy 18 (6)
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Musikalsk leder: Michelle Lindboe
Leirsjef: Kamilla Baardsen Haaland
Rødt kurs Klepp 36 (40)
Musikalsk leder: Clive Zwanswiniski
Leirsjef: Kamilla Baardsen Haaland
Rødt kurs Karmøy 19 (14)
Musikalsk leder: Clive Zwanswiniski
Leirsjef: Jacob Ravn Ottesen
Blått kurs 68 (70)
Musikalsk leder: Torbjørn Bakker
Leirsjef: Kamilla Baardsen Haaland
Svart kurs 126 + 29 (126 + 25)
Musikalsk leder: Ebbe Sivertsen
Leirsjef: (Gaute og Tore er forespurt, men begge har takket nei)
Regionale kursplaner ble gjennomgått.
Vedtak:
Regionale kursplaner ble vedtatt, men de bør gjennomgås for skrivefeil.
Status om påmelding tas til etterretning.

Sak 24/17 – Jubileum Rogaland Musikkråd
Søndag 12. november kl 16.00 i Kuppelhallen markerer Rogaland Musikkråd sitt 40 års
jubileum. NMF Rogaland er invitert til å stille med et musikalsk innslag.
Lilli Anne J. Grong etterspør varighet på innslaget.
Forslag til innslag skal leveres innen 15. mai.
Forslag:
Tasta Skolekorps viser deler av sitt Stavanger Open prosjekt.
Musikkorpset Gjallarhorn spiller et nummer fra Siddis Brass programmet.
Vedtak:
Daglig leder etterspør mer informasjon om varighet.
Nåværende AU behandler saken og leverer forslag til Rogaland Musikkråd innen 15. mai.

Sak 25/17 – Eventuelt
25.1 Presentasjon av «Spleis»
Spleis fra Sparebank1 tilbyr frivillige lag og organisasjoner til å opprette innsamlinger på
enkelt vis via nett og sosiale medier.
Arne S. Mossige tilbyr seg å være kontaktperson mot Sparebank1 for å opprette kursing for
korpsene i produktet. Det er ønskelig med kurs både i dalane, sørfylket og nordfylket.
25.2 Avmeldingsgebyr svart kurs
Dersom musikanter melder seg av svart kurs etter fristen, og plassen erstattes av musikant
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på venteliste, sendes ikke faktura på avmeldingsgebyr.
Vedtak:
25.1. Arne S. Mossige følger opp Sparebank1 ang. Spleis.
25.2. Musikanter på svart kurs betaler ikke avmeldingsgebyr dersom plassen fylles opp av
en annen musikant.
NMF Rogaland, 24. apr. 2017

Lilli Anne J. Grong
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