Referat
Møte nr. 4/17
Tid:

Fredag 8.september kl 17–2030, Lørdag 9.september kl 09-1230

Sted:

Fredag: Fylkets Hus (Steinkjer), Lørdag: Quality Hotel Grand Steinkjer

Tilstede:

Knut Einar Dahl, Bjørn Frode Hansen, Line Nordkvelle, Ingolf Rokseth,
Øyvind Berg, Bård Lindsetmo (kun lørdag), Hilde Sveås, Grethe Stav,
Geir Ulseth (DL), Gørild Meland (adm.), Håvard Hinsverk (adm.)

( = 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
 Representasjon: Grethe Stav: 10.juni på Regionstevne for voksenkorps på Oppdal,
Knut Einar: 26.august Noteutpakking på Royal Garden.
 Status TUK-9: orientering om prøvespill, 75 totalt på Blått/Svart sommerkurs
+Trondheim, 56 tilbud om opptak og 54 takket ja, og første samling i Trondheim 15.17.september på Nardo skole, konsert Byåsen skole, orientering om mulige
økonomiske støttespillere
 Aktivitetsplan: oppdatert pr.1.september

 Adm.oppdatering: ble gitt muntlig i møtet
 Tilsagnsbrev om Drifts/aktivitetstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune for 2017,
kr 54.300, Instrumentfond Trondheim kommune 2017: Søknader/saksbehandling behandles i AU
 Sommerkurs 2017: status og evaluering ble gitt i møtet, planer 2018
 Oppfølging fra Regiontinget: muntlig status sommerkursfond Trøndelag og nasjonalt,
og slagverk kurs i Trøndelag

SAK 21/17:

Regnskapsrapport pr 31.august 2017
Regnskapsrapport pr.31.august 2017 ble lagt fram på styremøtet.
Vedtak:
1.Regnskapsrapport pr.31.august 2017 tas til etterretning.

SAK 16/17:

2018 Musikkorpsenes år (fortsettelse fra møte 3/2017)
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2018 er musikkorpsenes år, og NMF Trøndelag skal 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 tidligere innspill, 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 oppnevnte en arbeidsgruppe bestående av
Ingolf Rokseth, Hilde Sveås og Geir Ulseth, på forrige styremøte. Gruppen
hadde et arbeidsmøte på Stjørdal 22.juni, og gruppen vil lede prosessen
videre og dele ideer/tanker og øvrige forslag på styremøtet. Målet er at styret
i møtet kommer fram til en samlet plan for 2018 markeringen i Trøndelag.
NMF nasjonalt har stilt jubileumsmidler til disposisjon for både korps og
region, og her vil styret i møtet behandle og prioritere innkomne søknader fra
korpsene i Trøndelag, og sende dette inn til NMF nasjonalt før 15.september.
Disse søknadene vil sammen med regionens egne planer for markering danne
en helhetlig plan for jubileumsåret i Trøndelag. Søknadene ligger vedlagt i
egen link i innkallings-mailen.
Vedtak:
1.Søknader fra korpsene i Trøndelag om Jubileumsmidler prioriteres som
drøftet i møtet, og sendes til NMF nasjonalt før 15.september.
2.NMF Trøndelag følger en helhetlig plan for jubileumsåret som drøftet i
møtet, og denne sendes NMF nasjonalt før 15.september som utgangspunkt
og orientering før de nasjonale midlene fordeles til NMFs regioner.
SAK 22/17:

Handlingsplan for NMF (Knut/alle)
NMFs handlingsplan skal evalueres fram mot Landsmøtet 2018, og det er
ønskelig at NMFs regioner drøfter, evaluerer og gir innspill om endringer til
NMFs ledermøte/forbundsstyre, slik at det er en god og inkluderende prosess
fram mot Landsmøtet der ny handlingsplan skal vedtas. Link til gjeldende
handlingsplan ligger vedlagt i innkallings-mailen.
Vedtak:
1.NMF Trøndelag har innspill til ny handlingsplan som bør få ekstra fokus i
kommende HP-periode:







SAK 9/17:

Overgang fra skole til voksenkorps
Styrke ungdomsgruppa 16-19 år
Styrke korpsets kompetanse som arbeidsgiver
Korpsbevegelsens rolle som samfunnsutvikler
Styrke drillkompetansen internt i NMF, samt kompetansen og antallet
drillinstruktører i alle regioner
Lage gode modeller for inkludering og deltakelse i korps uavhengig av
privatøkonomi

Eventuelt.
Planlagte styremøter: 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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