Referat
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

27.09.2017
6
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Ralf B. Husebø, Cesilie Mørch
Olsen, Brit Iren Meland, Erik Gotfredsen, Siv Astri
Lekvam, Leif Helge Olsen, Britt Helen Furøy og Svanlaug
Mæland
Lilli Anne J. Grong
Arne S. Mossige

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
50/17
Orientering fra administrasjonen:
- Ung Dirigent:
Oppfølging fra svart sommerkurs og de som hadde valgfag dirigering gjennom hele
uken. 14.-15. oktober kommer Bjørn Breistein og Bjergsted Blåseensemble er
øvingskorps.
- Hvilende medlemskap:
Undheim og Eikeland Skolekorps klarer ikke opprettholde driften av korpset.
Kun to musikanter igjen. Er i dialog om hvilende medlemskap.
- Informasjon Stavanger og Sandnes Ungdomskorps:
Musikanter i alderen 15-21 år. Mål: Forberede musikanter til voksenkorps. Øver
annenhver søndag kl 18.00-21.00. Deltar på JAN-AM.
Musikantene skal i utgangspunktet drifte korpset selv.
Ønsker å melde seg inn i NMF.
-Kulturkaffekopp:
6. september inviterte Arbeiderpartiet til Kulturkaffekopp. Daglig leder deltok
sammen med flere andre kulturorganisasjoner.
- Region Stavanger:
7. september deltok daglig leder på fagsamling i regi av Region Stavanger på
Scandic Forus.
- Omvisning Scandic Forus:
Administrasjonen har vært på omvisning på Scandic Forus. Et velegnet hotell for
konferanser og også for Jan-Am.
-Program.no:
Administrasjonen har deltatt på videomøte og blitt introdusert for program.no
appen og programmets muligheter. Programmet vil tas i bruk i forbindelse med RM
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for skolekorps.
- Innsamling av kulturorganisasjonenes historie:
Daglig leder har deltatt på møte ang. innsamling av kulturorganisasjonenes
historie. Lite historie å finne i nyåpnede Arkivenes hus, som er et interkommunalt
arkiv.
- VM drill på Lillehammer påsken 2018:
To deltakere fra Tau. Bør de involveres til å vise sitt program under RM festkonsert
eller en annen anledning? Administrasjonen sjekker om det er flere deltakere til VM
fra Rogaland. Saken følges opp.
- Regionalt Dirigentnettverk:
Planlegger oppstart i Dalane.
- Ansattsamling i Praha 29.08-01.09:
- Medarbeiderundersøkelse og godt arbeid med den.
- Musikkfaglig: Regionale Dirigentnettverk, evaluering sommerkurs,
informasjon om evalueringsrapport «Bli bedre- få det bedre!»,
Musikkorpsenes år 2018.
-Kommunikasjon:
Julekalender: 2 x 30 sek filmer fra hver region innen 25. oktober.
«Hva gleder du deg til i Musikkorpsenes år 2018?» Administrasjonen ønsker innspill
fra regionstyret til aktuelle kandidater som bør filmes.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
51/17 Sommerkurs
Evaluering
NMF Nasjonalt gjennomførte en undersøkelse via nettskjema som ble sendt ut til
alle deltakere og en undersøkelse til alle som jobbet på kurs.
Resultatene svært, svært gode. Det synliggjøres godt om man slår sammen
prosentandelene av de som svarer «svært enig» eller «enig» i følgende utsagn:
«Jeg ble flinkere til å spille» - 90%
«Jeg vil anbefale kurset til mine korpsvenner» - 97%
«Kurset svarte til mine forventninger» - 96%
Tallene er nasjonale, men spesifikke tall for Rogaland avviker maksimalt med +/2%.
Administrasjonen opplever god kontakt med musikalske ledere og administrative
ledere i forkant og under kursavvikling. Det er rapportert om (spesielt) få episoder
fra kursene.
Svart kurs konserten hadde en varighet på to timer uten pause. Innspill både fra
musikant og publikum fra regionstyret om at det burde vært en pause i konserten.
Rapport etter befaring
Administrasjonen har vært på befaring på foreslåtte sommerkurssteder:
-Furutangen, Randøy – Ikke besøkt, men er ikke egnet. For lite sted. Idéelt for et
korps, men ikke for sommerkurs.
- Tryggheim Videregående Skole – Svært egnet. Skolen er vanligvis ikke disponibel
for utleie, men henvendelse er sendt skolen for vurdering.
- Nærlandsheimen, Nærbø: Nå Nærlandsparken og Hå mottak. Ikke egnet.
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- Vier: Ikke egnet. Idyllisk sted, men ikke egnet for mer enn en skoleklasse
- Utstyn, Finnøy: Ikke besøkt enda da Mastrafjordtunellen stengte like før vi kom
dit.
Steder og datoer for 2018
- Gule kurs: Karmøy 12.-15.08. Sør-Fylket 02.-05.08
- Røde kurs: Karmøy 30.07. -04.08. Sør-Fylket 06.-11.08
- Blått kurs: Moi 28.07. -04.08.
- Svart kurs: Moi 05.-11.08
- Dirgentuka: Bjergsted 06.-10.08

Vedtak:
Evalueringen tas til etterretning. Administrasjonen arbeider videre med sted for
sommerkurs i sørfylket. Datoer for gjennomføring av sommerkursene 2018 ble
vedtatt.

52/17 Jan-Am
Deltakerkorps
Korps
Stavanger musikkorps av 1919
Haugesund Janitsjarorkester
Meland Musikklag
Sverre Sigurdson Musikkorps
Stord Musikklag
Stavanger Janitsjar
Jernbanens Musikkorps Stavanger
Fortunens Musikkorps Bergen
Etne Musikklag
Stavanger og Sandnes Ungdomskorps

Divisjon
Elitedivisjon
1. Divisjon
1. Divisjon
1. Divisjon
1. Divisjon
1. Divisjon
1. Divisjon
2. divisjon
2. divisjon
2. Divisjon

Band
Øyvind Grong Band
Filming
Sindre Skjøld sjekker ut med UiS. Budsjett kr 5000,-

Vedtak:
Antall påmeldte korps tas til orientering. Regionstyret vedtok å engasjere bandet
til Øyvind Grong til fest. Sindre Skjøld arbeider videre med kameraproduksjon.

53/17 Fløytefest
4. november inviteres alle fløytister i Rogaland til seminar i regi av Norsk
Fløyteforum, avdeling Rogaland. Fløyteforum har søkt om økonomisk støtte til
arrangementet.

Vedtak:
NMF Rogaland regionstyret vedtar å støtte fløytefest med kr 2000,Til tilsvarende søknader ønskes et budsjett.
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54/17 EM- deltakelse
Søknad fra Tasta Skolekorps om støtte til internasjonalt representasjonsoppdrag.
Tasta Skolekorps vant NM skolekorps brass 2017 og er dermed kvalifisert til EM i
Utrecht mai 2018. Søknaden inneholder et budsjett.
Sindre Skjøld forlot møte når saken ble behandlet.

Vedtak:
Regionstyret vedtok å støtte Tasta Skolekorps med kr 10 000,Administrasjonen kan innvilge samme beløp til Stavanger Brass Band dersom de
søker om støtte.
Regionstyret ber om at EM-støtte blir en post i budsjettet for årene regionen har
deltakere i EM brass.

Drøftingssaker
55/17 RUK – veien videre
På nyåret skal det lyses ut stilling for RUK for kommende tre sesonger – med
oppstart høsten 2018. I denne forbindelse ønsket administrasjonen innspill på hvem
RUK skal være for og hvilke egenskaper dirigenten for RUK skal ha.
RUK:
- Skal være noe å strekke seg etter
- Kvalitet
- Bør få vise seg frem på flere arenaer
- Bør det være prøvespill hvert år, også for dem som allerede er medlem?
- Det bør stilles krav til musikantene om å møte forberedt
- Prøvespill utenfor sommerkursene
- Tydeligere informasjon om prøvespill på sommerkursene
- Kvoteringer? Ikke på bekostning av kvalitet, men dersom samme kvalitet bør en se
på geografi og kjønn
For å opprettholde den musikalske balansen i korpset, er det et par
instrumentgrupper som må forsterkes. Kan dette gå på bekostning av kvalitet?
- Dette bør vurderes ut ifra den enkelte situasjon. Personer kan spørres direkte om
de ønsker å prøvespille for RUK. En samling kan sees på som et prøvespill.
Egenskaper hos dirigent:
- Tydelig, ambisiøs, streng, være flink til å ordlegge seg, rom for humor

Vedtak:
Saken ble drøftet, og administrasjonen tar med seg innspillende i videre arbeid.
Både for inneværende sesong og for neste dirigentperiode.

56/17 Oppfølging 2018
-Korpsstafett – veien videre
Sindre Skjøld og daglig leder skal i møte med NRK 2. oktober.
Korpsstafett og Rogaland minutt for minutt er plan A som gjennomføres dersom
NRK Rogaland tenner på idéen. Plan B sees på evt. i etterkant.
-HMKG turnestart i Rogaland
Sunde Skolekorps har to trommeslagere i årets kull, og har vært i dialog med HMKG
om et mulig besøk til skolekorpset.
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Harald Blindheim, leder i Sunde Skolekorps, har så langt fått positive
tilbakemeldinger på at dette lar seg gjøre, og det er mulig at vårturné kan starte i
Sandnes/Stavanger.
Blindheim har vært i dialog med administrasjonene, fordi dette kan komme flere
musikanter til gode. Administrasjonen har sagt seg villige til å bistå i
organiseringen. Avklaring fra HMKG må på plass før en kan gå videre med arbeidet.
-Informasjon jubileumsmidler
6 korps fra Rogaland har søkt om jubileumsmidler. I tillegg har administrasjonen
søkt om støtte til innspilling av marsj-cd og Instrumentaldag. Søknadene behandles
4. oktober.

Vedtak:
Saken ble drøftet.
Korpsstafett: er avhengig av utfallet av møtet med NRK
HMKG: venter avklaring fra HMKG

57/17 Effekter for salg
Forslag fra administrasjonen om å bestille bomullsluer som en effekt for salg.

Vedtak:
Saken ble drøftet. Det bestilles inn 500 svarte bomullsluer med utsalgspris kr 50,Administrasjonen oppfordres til å innhente tilbud fra flere leverandører.

Orienteringssaker
58/17 Økonomi.
Alle regionens prosjekt ble gjennomgått. Det styres i henhold til budsjett.
Til neste rapport kommenteres prosjekt og poster med et avvik på +/- kr 10 000,-

59/17 Nytt fra distriktene
Distriktsmøter
-Jæren: Det blir møte på Jæren 18. oktober kl 19.00. Britt Helen Furøy er ansvarlig
for møtet. Daglig leder deltar.
-Sandnes: Ralf Husebø og Cesilie M. Olsen er ansvarlig for møtet i Sandnes
-Ryfylke: Siv Astri Lekvam tar kontakt med Arne S. Mossige for å arrangere møte
med korpsene på Rennesøy, Mosterøy og Sjernarøy.
-Haugalandet: Møtet avholdes 26. oktober. Leif Helge Olsen og Brit Iren Meland
gjennomfører møtet.
-Stavanger: Liv Elgheim og Sindre Skjøld er ansvarlig
-Dalane: Erik Gotfredsen tar kontakt med korpsene. Daglig leder kan bistå på
møtet.
Agenda: Se styrereferat 5.
Frakkagjerd Skolekorps
Brit Iren Meland deltar på skolemøte 4. oktober.

60/17 Visma Opplæring
Brukerveiledning utdelt i møtet. Styremedlemmer tar kontakt dersom utfordringer.
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61/17 Ledermøtet høst 2017
Ledermøte ble avholdt på Jessheim 23.-24. september 2017.
Tilstede på møtet var to tillitsvalgte fra hver region i tillegg til daglige ledere,
fagsjefer fra nasjonalt kontor, forbundsstyret og generalsekretær.
Samlingen bestod av presentasjoner og noe gruppearbeid på følgende tema:
- Inkludering og rekruttering (presentasjon)
- Direktøren og dirigenten (Espen Opedal, Tryg)
- Ny økonomimodell og modell for fordeling av overskudd fra Norgesmesterskapene
(presentasjon og gruppearbeid)
- Musikkorpsenes år 2018 (presentasjon og praktisk gruppearbeid)
-Handlingsplan mot Landsmøte 2018.

62/17 «Bedre korps»
Konferansen avholdes på Scandic Stavanger Forus.
Daglig leder er i gang med å få innholdet på plass etter innspill fra Styremøte 5.
Liv Tjemsland fra Rogaland Musikkråd med tema akustikkmålinger i øvingslokaler
har bekreftet. Lokalpolitiker Dag Inge Aarhus gir tilbakemelding i løpet av
september.

63/17 Saxofondag
28. oktober arrangeres saxofondag i den gamle kulturskolen i Bjergsted.
Alle saxofonister i Rogaland inviteres. Andy Scott fra Manchester er instruktør.
Rogaland Musikkråd har bevilget kr 10 000,- til samlingen.
Andy Scott tilbyr også gruppetimer og individuelle timer.

64/17 Representasjon
-Eiganes Skolekorps markerer sitt 100 års-jubileum i Fartein Valen 1. oktober 2017.
Liv Elgheim representerer.
-Austrått skolekorps feirer 50 års jubileum med konsert og jubileumsfest lørdag
18.11.17 kl. 17.00 i Fredheim Arena. Ralf Husebø (og kone) deltar på konserten.

Eventuelt
65/17 Eventuelt
Ingen saker meldt til eventuelt.
NMF Rogaland, 03/10/17

Lilli Anne J. Grong (sign.)
Daglig leder NMF Rogaland
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