Protokoll
Møtenr 4/2017
Dato: 5. oktober 2017
Tid: Kl 17.00
Sted: NMF Hordaland, Lars Hillesgate 20A, 5. etg.
Til stede:
Eivind H. Hermansen, Sara Sekkingstad, Solveig Borgund, Siri Kvaleid, Sandra Sognnes og
Knut Johan Onarheim.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Åpning ved styret – Møtet ble åpnet av styreleder Eivind H. Hermansen
Godkjenning av innkalling – Innkallingen ble enstemmig godkjent
Protokoll S3/2017 – Protokollen ble enstemmig godkjent
Godkjenning av saksliste – Saklisten ble enstemmig godkjent

Saksliste – vedtakssaker
Saksnr.
23/2017
24/2017
24/2017
25/2017
26/2017
27/2017
Eventuelt

Sakstittel
Representasjoner
- Invitasjon til kultur- og idrettskonferansen 16. november 2017
Representasjoner
- Etne Musikklag 90 år – Invitasjon til jubileumskonsert 27. oktober
Oppdatert aktivitetsplan sesongen 2017-2019 (Ettersendes)
Aktivitetsplan ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.
Fordeling av arbeidsoppgaver i styret (Vedlagt)
Søknad om støtte til UngBlås 2017
Jubileumsmidler regionalt

NMF Hordaland Regionstyret 17. nov. 2017

side 1/7

Saksliste – orienteringssaker
Saksnr.
23/2017

Sakstittel
Representasjoner
Følgende personer har vært på avslutningskonsertene på sommerkurs:
Gult kurs Manger: 12. august – Solveig Borgund
Gult kurs Askøy: 30. juli – Melissa Barone
Rødt kurs Åsane: 13. august – Kåre Stokke
Blått/Svart brasskurs Askøy: 6. august – Beate G. Holmefjord
Blått/Svart brasskurs Manger: 13. august – Sara Sekkingstad
Blått/Svart Janitsjarkurs Manger: 6. august – Randi Kvinge
Nasjonalt Brassbandkurs Manger: 2. juli – Eivind H. Hermansen
Grått kurs Voss: 6. august – Kåre Stokke

24/2017

Økonomi
Økonomirapport fra 1. januar til 1. september 2017 ble lagt frem på
styremøtet.

25/2017

Hordaland Ungdomskorps
Sesongens første samling ble gjennomført 22.-24. september på Nore Neset
skule. Os Musikkforening var teknisk arrangør. Det er nå 60 medlemmer i
korpset, og 15 av musikantene er nye for sesongen. Erika Husebø var
aktivitetsleder på samlingen, og Bengt Florvåg vikarierte som dirigent for
Arvid Anthun. Bengt skal også være dirigent på konserten under BrassWind
søndag 1. oktober i Bergen. Neste HUK-samling skal være på Strusshamn i
november.

26/2017

Hordablæsten 2018
Teknisk arrangør sin styringsgruppe er godt i gang med å planlegge
Hordablæsten i 2018. Påmeldingen åpner i november. Hordablæsten
arrangeres 14. og 15. april i 2018. Det er inngått avtale med Program.no
om å lage en ny og bedre ordning for påmelding.

27/2017

Ny økonomimodell
Forslag om ny økonomimodell for NMF og nasjonale arrangementer ble
lagt frem på ledermøtet. Presentasjonene var vedlegg til styrepapirene.

28/2017

Orientering fra ledermøtet i september
Eivind H. Hermansen informerte fra ledersamlingen på styremøtet.

29/2017

Ungdommens Musikkmesterskap
Ungdommens Musikkmesterskap i Hordaland gjennomføres på Bergen
Private Gymnas 19. november. I år er det konkurranse for solister på
følgende instrumenter: Messing, slagverk og piano. I tillegg er det
konkurranse for ensembler. NMF Hordaland må stille med fire personer
inkludert konferansier. Sara Sekkingstad fra styret deltar på
arrangementet.

30/2017

Oppsummering sommerkurs
NMF Hordaland har gjennomført åtte sommerkurs i år med over 400
deltakere. Det er sendt ut evalueringsskjema til alle deltakere, og
resultatet vil bli gjennomgått på styremøtet. Administrasjonen har også
hatt evalueringsmøte med alle musikalske ledere på kurset.
Tilbakemeldingene er positive.
I år ble det tildelt midler fra et sommerkursfond til musikanter fra
lavinntektsfamilier. I Hordaland var det fire musikanter som fikk dette
tilbudet og tre musikanter tokt imot tilbudet.

31/2017

Inkludering og rekruttering
Det jobbes godt og systematisk med inkludering og rekruttering i
Hordaland. Viggo Bjørge er inkluderingsagent i regionen.
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32/2017

Bjørgvinkonferansen og Ung i korps
9. og 10. september ble Bjørgvinkonferansen og Ung i korps gjennomført
på Scandic Hotel Bergen i Håkonsgaten. Det var totalt 20 deltakere på
Bjørgvinkonferansen og 31 deltakere på Ung i korps. Bjørn Sagstad og
Eirik Gjerdevik var musikalske ledere på Ung i korps, og Rene Wiik,
Preben Johansen og Trond Madsen var instruktører. På
Bjørgvinkonferansen var Øystein Bøe, Linn Mevold Skogheim, Grethe Helle
Rasmussen og Berit Handegard foredragsholdere.

33/2017

HordaAmatøren avlyst
Da påmeldingsfristen gikk ut for HordaAmatøren var det bare tre
påmeldte korps i konkurransen. Arrangementet ble derfor avlyst.

34/2017

Samspill for korps
Dragefjellets Musikkorps har fått i oppdrag å gjennomføre Samspill for
korps på Stord. Invitasjon er sendt ut til alle korps i Hordaland. Sagvåg
Musikklag er teknisk arrangør. Påmeldingsfrist er 20. oktober.

35/2917

Ung dirigent
Helge Haukås har sagt fra at han ikke ønsker å være musikalsk leder for
Ung dirigent videre. Det jobbes nå med å finne en erstatter. Invitasjon til
programmet sendes ut i midten av oktober.

36/2017

NMF Hordaland i 2018
Administrasjonen har laget et forslag til gjennomføring av arrangementer
i regionen i 2018. Dette vil bli gjennomgått på styremøtet. I tillegg blir
2018 et tema på styreseminaret i etterkant av styremøtet. Det er søkt om
jubileumsmidler til arrangementene både hos Hordaland Fylkeskommune
og NMF nasjonalt.

37/2017

NMFs ungdomsstrategi
NMF er i gang med å utarbeide en egen ungdomsstrategi med temaet
ungdom og medbestemmelse. Blant annet er medlemmene i Hordaland
ungdomskorps blitt spurt om hvordan de deltar i tillitsvalgtarbeid i
skolekorpset sitt. Når planen er ferdig skal regionene utarbeide sin egen
plan for gjennomføring.

38/2017

Kongekorpset 2018
I 2016 er det 60 år siden Kongekorpset spilte for første gang under
åpningen av Festspillene i Bergen. I tillegg er det 100 års jubileum for
NMF. Begge deler bør markeres i 2018 ved å invitere alle korpsene i
regionen til å delta i Kongekorpset. Sjøforsvarets Musikkorps vil også bli
invitert til å delta.

39/2017

Prosjektmidler 2018 – Fra Forbundsstyret
NMF sitt forbundsstyre har vedtatt å dele ut 4,4 millioner i
prosjektmidler til medlemskorps og regionene i forbindelse med
Musikkorpsenes år i 2018. Det kom inn 26 søknader fra korps i Hordaland.
Regionene i NMF har også fått mulighet til å søke om støtte. Svar på
søknaden kommer 8. oktober.

40/22017

Engasjement som musikkonsulent
Det er lyst ut en engasjementstilling som musikkonsulent i Hordaland
(60 % stilling). Søknadsfrist er 11. oktober. Engasjementet varer fra 1.
januar til 31. desember 2018.
Regionrådets innstilling: Orienteringssakene ble tatt til etterretning
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Representasjoner – Korpsjubileum
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

23/2017
5. oktober 2017
04/2017
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har mottatt invitasjon til Etne Musikklag sitt 90 års jubileum 27. oktober.

Saksutredning:
NMF Hordaland sitt regionstyre har vedtatt å stille på korpsene sine 25-,50,75- og 100-års
jubileum dersom styret mottar invitasjon fra korpsene. Styret deltar også på andre jubileer
dersom det er mulig å få til.

Regionrådets innstilling:
Regionstyret stiller på jubileet dersom noen av styremedlemmene har anledning til det.
VEDTAK: NMF Hordaland deltar på jubileet til Etne Musikklag.

Representasjoner – Fylkeskonferanse
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

24/2017
5. oktober 2017
04/2017
Randi Kvinge

Innledning:
NMF Hordaland har mottatt invitasjon til Hordaland Fylkeskommune sin årlige kultur- og
idrettskonferanse. Temaet i år er inkludering.

Saksutredning:
Kultur- og idrettskonferansen er en flott arena for nettverksbygging og faglig påfyll. NMF
Hordaland har gitt tilbakemelding om at vi ønsker å presentere arbeidet vi gjør med
inkludering og integrering på konferansen.

Regionrådets innstilling:
Både representanter fra regionstyret og administrasjonen deltar på fylkeskonferansen 16.
november.
VEDTAK: NMF Hordaland deltar med tre representanter: Eivind H. Hermansen, Sara
Sekkingstad og Randi Kvinge
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Fordeling av arbeidsoppgaver i regionstyret
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

25/2017
5. oktober 2017
04/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Styrerepresentantene i NMF Hordaland har ulike arbeidsoppgaver for å dekke inn
representasjonsoppdrag og politisk engasjement i de ulike distriktene som regionen er
inndelt i. Forslag til arbeidsfordeling for det nye styret er vedlagt.

Saksutredning:
Etter styremøtet 5. oktober blir det styreseminar, og her blir arbeidsoppgaver for
styremedlemmene i regionen ett av temaene.

Regionrådets innstilling:
Styrerepresentantene i NMF Hordaland fordeler arbeidsoppgavene mellom seg etter vedlagt
plan.
VEDLEGG: Forslag til arbeidsfordeling for regionstyrerepresentantene i NMF Hordaland.

Vedtak:
Forslag til arbeidsfordeling vil bli tatt opp igjen på neste styremøte når det er flere
representanter til stede.

Søknad om støtte til UngBlås 2017
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

26/2017
5. oktober 2017
04/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Os Musikkforening har søkt om støtte til prosjektet UngBlås. Samlingen ble gjennomført i
Oseana 15.-17. september.

Saksutredning:
Henvendelse på mail fra Os Musikkforening:
Os Musikkforening søker om støtte til sin årlige storsatsing mot og med
skolekorpsene i Os og i kommunene rundt. Dette blir 3.året vi arrangerer.
Prosjektet heter Ungblås og er ett inspirasjonsseminar som finner sted i Oseana 15.17.september. Her spiller vi voksne side om side med barna!
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Vi tilbyr en helg med samspill i Storkorps, i grupper og konsert i Oseana Storsalen, alt
under ledelse av profesjonelle instruktører. For de minste har vi Superkorps (de som
har spilt fra 1-3 år). Målet er at barna skal bli inspirert til å forsette å spille i korps og
knytte vennskapsbånd på tvers av korpsene. Og selvfølgelig få oppleve å spille ett ett
skikkelig STORKORPS!
I fjor deltok over 70 barn fra Os, Samnanger og Fusa. I år håper vi på enda flere (!)
Os kommune støtter oss med 30.000 i noe de kaller KUP midler. Det er jo flott, men
det er dessverre ikke mye igjen til dyktige instruktører når husleige i Oseana (15.000,til 18.000,-), noter og mat til alle er betalt. Vi har søkt om støtte fra det lokale
næringslivet uten særlig respons...... 😞
Derfor er vårt spørsmål:



Er dette noe NMF har mulighet til å støtte? Vi er takknemlige for all type støtte! Økonomisk
støtte til en instruktør? Ting og tang vi kan gi til barna (reklame?)
Har dere eventuelt tips til hvor vi ellers kan søke støtte?

Vi gleder oss veldig til dette seminaret, og ser frem til å møte barna og ungdommen! Disse er
fremtiden 😊
MVH Styret i Os Musikkforening, ved Kristin Røsseland Hop.

Administrasjonens innstilling:
UngBlås 2017 høres ut til å være et flott tiltak der voksne musikanter spiller sammen med
barn og unge, men NMF Hordaland er ikke en bevilgende organisasjon og har ikke
budsjettert med støtte til slike tiltak i 2017. Søknaden om støtte blir dermed avslått.

Vedtak:
Søknaden om støtte til UngBlås2017 ble avslått.

Jubileumsmidler i Hordaland
Saksnr:
Dato:
Møtenr:
Saksbehandler:

27/2017
5. oktober 2017
04/2017
Randi Kvinge

Innledning:
Regiontinget vedtok at kr 200 000,- skal brukes av regionens egenkapital til korps som har
gode prosjekter de vil gjennomføre i forbindelse med Musikkorpsenes år i 2018.

Saksutredning:
Det vil bli sendt ut invitasjon til alle korpsene i Hordaland i løpet av oktober om at det er
mulig å søke om støtte til jubileumsarrangementer. Frist for å søke blir 15. november.
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Forslag til søknadskriterier/avgrensinger:
- Prosjektene må være unike for 2018
- Prosjektene må ikke være en del av ordinær drift
- Prosjektene må ikke være i direkte konkurranse med NMF sine aktiviteter

Regionrådets innstilling:
Alle korps i Hordaland inviteres til å søke om jubileumsmidler for 2018.
Kriteriene/Avgrensingene som er skissert i saksutredelsen blir vedtatt.

Vedtak:
Alle korps i Hordaland inviteres til å søke om jubileumsmidler for 2018.
Kriteriene/Avgrensingene som er skissert i saksutredelsen ble vedtatt.
Bergen 23. november 2017

Eivind H. Hermansen (sign.)
Styreleder NMF Hordaland

Randi Kvinge (sign.)
Daglig leder NMF Hordaland

Sara Sekkingstad (sign.)
Nestleder NMF Hordaland
Solveig Borgund (sign)
Styremedlem NMF Hordaland
Sandra Sognnes (sign)
Styremedlem NMF Hordaland
Knut Johan Onarheim (sign)
Styremedlem NMF Hordaland
Siri Kvaleid (sign)
Varamedlem NMF Hordaland
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