Referat
Møte nr. 3/17
Tid:

Mandag 29.mai 2017, kl 16–19

Sted:

NMF Trøndelag, Fjordgata 1, 7010 Trondheim

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Line Nordkvelle, Ingolf Rokseth,
Øyvind Berg, Bård Lindsetmo, Hilde Sveås, Grethe Stav, Geir Ulseth
(administrasjonen)

( = 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: Grethe Stav deltar på regionstevnet på Oppdal 9.-11.juni
 Status TUK: vedtekter TUK (se egen sak), kontingent 2017-2019(se egen sak)
 Aktivitetsplan: oppdatert pr.22.mai




 Adm.oppdatering: TM Drill 2017, status sommerkurs 2017, SteinkjerSpæll 2017, Hell
Symposiene 2018, TM 2018, ferieavvikling 2017
 Protokoll fra Regionting 2017

 Drifts/aktivitetstilskudd fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune for 2017 er mottatt kr
205.522, Instrumentfond Trondheim kommune 2017: orientering om utlysing, saksbehandling
og tildeling
 Søknad om drift/aktivitetstilskudd Trondheim kommune 2018

 Adm har startet sonderinger angående opprettelsen av sommerkursfond, jfr vedtak på
regiontinget
 Styreleder orienterte styret om tidligere regionalt vedtak om dekking av egenandeler
for veiledning i BTP, jfr styresak 11/17. Styreleder orienterte om henvendelser fra
gen.sek om at det regionale vedtaket ikke anses å være i tråd med forbundstyrets
vedtak om innføring av egenandeler. Styret kommenterte i møtet og presiserte at nye
korps må forplikte seg å fullføre BTP veiledningen for at NMF Trøndelag dekker
egenandelen.

SAK 15/17:

Regnskapsrapport pr 30.april 2017 (Daglig leder)
Regnskapsrapport pr.30.april 2017 vil bli lagt fram på styremøtet.
Vedtak:
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1.Regnskapsrapport pr.30.april 2017 tas til etterretning. Prognose for
årsresultat ser ut til å bli bedre enn budsjett.

SAK 16/17:

2018 Musikkorpsenes år (Ingolf)
2018 er musikkorpsenes år, og NMF Trøndelag bør legge til rette for regional
markering i tillegg til de nasjonale arrangementene. Saken var utgangspunkt
for temamøte i forkant av regiontinget, der styret fikk inn noen få innspill.
Styret tar en diskusjon på bakgrunn av innspillene(vedlagt), nasjonale føringer
og egne tanker, og ser på hvordan vi best mulig kan legge til rette for en god
markering i Trøndelag, og hvor vi har fokus på synlighet, spilleglede og det
enkelte medlemskorps. Styret setter ned en arbeidsgruppe som kan
sammenfatte diskusjonen i møtet med innspillene og øvrige forslag, og
gruppen presenterer en innstilling til styremøtet i september.
Innspill fra temamøtet:










Spille en marsj over ei bru
Videoinnspilling, lokal filmproduksjon
Korpsene lokalt møtes på flere steder i lokalsamfunnet
Fellessamlinger
o Samarbeid med andre, dans, turn?
Media
o Få korps mer synlig i media. NRK Trøndelag, en gang i uka osv.
o Korpsstafett
o Lokal kalender med arrangement
En fellesdag i Trøndelag der alle korpsene er ute samtidig
Felles logo/portal for aktiviteter

Vedtak:
1.Regionstyret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Ingolf Rokseth,
Hilde Sveås og daglig leder. Arbeidsgruppen legger fram en skisse til mulige
satsinger i Trøndelag på styremøtet i september, og regionstyret jobber
videre med saken på septembermøtet

SAK 17/17:

Fastsetting av kontingentsats TUK 2017-2019 (Bjørn Frode)



(Se eget vedlegg med saksutredning)
Vedtak:
1.For perioden 2017-2019 fastsettes kontingent for medlemskap i TUK til kr
2.600,- pr. år.
SAK 18/17:

Konstituering, organisering og arbeidsform for regionstyret

(Knut)



I og med at dette er første møtet med det nye regionstyret, vil vi i styremøtet
gjennomgå styreinstruksen og orientere om hvordan arbeidet i styret har vært
fram til i dag. Fram til Regiontinget har vi hatt et vedtektsfestet arbeidsutvalg
(AU). Vi vil gjennomgå hvilke spørsmål/saker som har vært behandlet i AU, og
hvordan møtefrekvens og arbeidsmåte har vært. Ved starten på en ny
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styreperiode er det behov for å diskutere om vi skal fortsette med et
arbeidsutvalg.
I henhold til vedtekter for TUK skal leder og et styremedlem i TUK-styret
oppnevnes av regionstyret. I forrige periode var det Bjørn Frode Hansen
(leder) og Torunn Otervik (styremedlem) som satt i disse vervene. De øvrige
styremedlemmer i TUK-styret velges av TUK-medlemmene på første samling.
Vedtak:
1. NMF Trøndelag vedtar å etablere et arbeidsutvalg (AU) bestående av
leder, nestleder og daglig leder for kommende styreperiode.
2. Bjørn Frode Hansen oppnevnes til leder i TUK, og Torunn Otervik
oppnevnes til styremedlem i TUK i kommende periode.

SAK 19/17:

T-skjorter til deltakere på sommerkurs (Knut)
Det er kommet et tilbud fra NMF nasjonalt om å kjøpe inn t-skjorter til alle
deltakerne på årets sommerkurs til kr 50,- pr.stk. Dette er ikke lagt inn i årets
budsjett, og vil for NMF Trøndelag bety en merkostnad på kr 25.000,- utover
vedtatt budsjett. Det er et ønske fra NMF nasjonalt at alle regioner inkluderer
t-skjorter til deltakerne på sommerkurs, der kostnaden må bæres av hver
enkelt region. NMF Trøndelag har de siste årene prioritert tiltak for å styrke
det musikalske tilbudet på sommerkursene framfor t-skjorter.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag bestiller t-skjorter til deltakerne på sommerkurs 2017, med
5 mot 2 stemmer
2.NMF Trøndelag forventer at denne saken blir tatt opp på ledermøtet til
høsten med bakgrunn i prosess og involvering av regionstyrene

SAK 20/17:

Kursplan Sommerkurs
Alle NMFs regioner skal vedta regionale kursplaner for sommerkurs, jfr. ny
praksis innført for 2017.
Vedtak:
1.Styret vedtar de framlagte kursplaner for sommerkurs 2017 som vedlagt.

SAK 9/17:

Eventuelt.
Planlagte styremøter: fredag 8.- lørdag 9.september (Steinkjer), mandag
23.oktober (Trondheim), mandag 4.desember (Trondheim)

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