Innkalling
Møte nr. 2/17
Tid:

Mandag 20.mars 2017, kl 16–19

Sted:

NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Line Nordkvelle, Ingolf Rokseth,
Øyvind Berg
( = Vedlegg)

DAGSORDEN:
SAK 1/17:

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkallingen godkjent

Knut

SAK 2/17:

Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden godkjent

Knut

SAK 3/17:
Referat og orienteringssaker
Alle
 Representasjon: 11.februar: TrønderbrazZ 30-års jubileum med utdeling av hederstegn
(Knut Einar Dahl), 15.februar Ålen Musikkorps utdeling av hederstegn (Bjørn Frode
Hansen)
 NMF Trøndelag er tatt opp som medlem i NTBUR (Nord-Trøndelag Barne- og
Ungdomsråd), ref. tidligere sak 6/2017.
 Status TUK: gjennomført samling på Steinkjer 10.-12.februar sammen med STRUK
(Steinkjer Regionale Ungdomskorps)
 Aktivitetsplan, oppdatert pr.31.januar


 Adm.oppdatering: opprettelse av facebookgruppe: «Instruktører for korps og drill i
NMF Trøndelag»

SAK 10/17:

Årsresultat 2016 og regnskapsrapport pr 28.februar 2017



Adm.legger fram årsresultat 2016, vedlagt ferdig revidert og klar til signering.
Regnskapsrapport pr.28.februar 2017 vil bli lagt fram på styremøtet.
Vedtak:
1.Årsresultat for 2016 på kr 585.740,- tas til etterretning, og overskuddet
legges til egenkapitalen.
2.Regnskapsrapport pr.28.februar 2017 ikke ferdig til møtet.
SAK 11/17:

Egenandel for korps i Korpsutviklingsprogrammet
NMF nasjonalt har vedtatt at det skal innføres egenandeler for de korpsene
som deltar i Korpsutviklingsprogrammet, kr 3000,- i egenandel for selve
styreveiledningen, og kr 2000,- for dirigentveiledningen. Basert på resultatene
fra dette programmet anbefaler administrasjonen at flere korps deltar i
programmet, og selv en relativt liten egenandel kan være en hindring som gjør
at de mest trengende korpsene velger å ikke delta. For å stimulere korpsene
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til å søke deltagelse anbefales at NMF Trøndelag dekker denne egenandelen
for korps i Trøndelag. Basert på fjorårets regnskapsresultat og årets budsjett,
ser administrasjonen at regionen har økonomi til å påta seg denne
merkostnaden i 2017, stipulert på inntil kr 50.000,Som et forbedret medlemstilbud i Trøndelag anbefales at regionen dekker
disse egenandelene for korps i Trøndelag, og det antas at dette vil styrke en
positiv medlemsutvikling i regionen.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag dekker egenandel ved deltakelse i
Korpsutviklingsprogrammet, dette gjelder både styreveiledningen kr 3000,og dirigentveiledningen kr 2000,-.
SAK 12/17:

SPØRREUNDERSØKELSE TIL KORPS I TRØNDELAG
NMF Trøndelag har sendt ut en spørreundersøkelse til alle korps i Trøndelag,
en til skole/generasjonskorps og en til voksenkorps. Målet med undersøkelsen
er å komme i kontakt med medlemskorpsene, og få en tilbakemelding på
hvilke tilbud og aktiviteter korpsene ønsker, samt få et overblikk over de
største utfordringene i korpshverdagen der NMF kan yte bedre hjelp og
service. Resultatene vil bli gjennomgått i møtet, og administrasjonen
anbefaler at dette tas med for anbefalte tiltak og aktiviteter i den kommende
regiontingperioden.
Vedtak:
1.Resultatet fra spørreundersøkelsen tas til etterretning.

SAK 13/17:

Drillstrategi i NMF



NMF har utarbeidet et forslag til en Drillstrategi for hele NMF, der alle
aktiviteter og tilbud sees i sammenheng både nasjonalt og regionalt. Det
henstilles at alle NMFS regioner gir sin tilslutning til denne.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag gir sin tilslutning til Drillstrategi for NMF
SAK 14/17:

Årsmelding 2016 NMF Trøndelag



NMF Trøndelag utarbeider hvert år en årsmelding for foregående år som skal
beskrive aktiviteter og tilbud i regionen. Vedlagt forslag til årsmelding for
2016, og denne anbefales vedtatt med de drøftinger og korreksjoner som
måtte framkomme i møtet.
Vedtak:
1.Årsmelding 2016 vedtatt med de merknader som kom i møtet.
SAK 8/17:

Regionting 2017 (oppfølging av sak 25/16)
NMF Trøndelag avholder i tråd med vedtektene Regionting 23.april 2017, dette
avholdes i Kimen kulturhus på Stjørdal. I henhold til vedtektene er det sendt
ut innkalling til Regionting 10 uker før tinget. Det er vedtatt en ytre ramme på
kl 11-17, der det i starten legges opp til et temamøte: Musikkorpsenes år 2018
og aktiviteter i regionen, Samarbeid korps-kulturskole/rammevilkår lokalt.
Regiontinget starter med konstituering kl 1330, og forventes å være avsluttet
kl 17. Innen fristen for innsending av forslag fra medlemskorpsene er det
innkommet to forslag (vedlagt), og disse legges inn i saklisten som beskrevet i
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vedtektene. Regionstyret vil fremme et forslag til vedtektsendring som
forutser den kommende fylkessammenslåingen i Trøndelag, slik at det sikres
en formulering om geografisk representasjon i styret. AU har kommet med
forslag til møteledelse, orientering blir gitt i møtet. Administrasjonen legger
fram et forslag til komplett sakliste for Regiontinget i møtet. Regionstyret
fordeler oppgaver til styrets medlemmer knyttet til de enkelte sakene på
saklisten.
Temamøtet i forkant organiseres og ledes av administrasjonen.
Vedtak:
1.Endelig sakliste og oppgavefordeling for Regionting 2017 vedtatt som
drøftet i møtet.
SAK 9/17:

Eventuelt.
Ingen innkomne saker.

Knut Einar Dahl
(sign)
Regionsleder
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Geir Ulseth
(sign)
Daglig leder
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