Referat styremøte NMF Sør 1/2018
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra styret

Fra administrasjonen
Forfall

5. januar 2018
01/18
Kragerø Resort
Hege Børke Selle, Per Qvarnstrøm, Thor Hanssen, Gry Tunby, Oda
Charlotte H. Larsen, Marie Emerense Håheim, Jon Kåre Larsen,
Charlotte Algrøy Svidal, Tim Grov, Rigmor Emerense Håheim,
Martin Haugen
Finn Arne Dahl Hanssen
Ida Marie Eikebrok Mæland, Sarah Nordal Strand

Godkjenning

Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Ingen vedtakssaker

Drøftingssaker
Ingen drøftingssaker

Orienteringssaker
O-01/18 Økonomi – status

Daglig leder presenterte økonomirapport pr. 31. desember 2017. NMF Sør er godt i rute i forhold til
budsjett, og 2017 ser ut til å komme ut med et overskudd godt over budsjett.

O-02/18 Kragerøkonferansen 2018 - status

Det er 86 påmeldt til årets konferanse med god fordeling mellom de ulike kursene. Med gjester,
foredragsholdere og styre er det til sammen 114 deltakere på årets konferanse.

O-03/18 Dirigentnettverk – oppsummering og veien videre

Første samling i Dirigentnettverk Sør ble gjennomført i november i Kristiansand og Langesund. Det var
totalt 25 skolekorpsdirigenter som deltok på samlingene, noe vi er godt fornøyd med. Vi hadde et godt
samarbeid med Norsk Kulturskoleråd regionalt om markedsføring av samlingene.
Det er sendt ut evaluering både blant dirigentene som deltok og de som ikke deltok. Tilbakemeldingen er
utelukkende positiv, og mange ønsker å delta på nettverkssamlingene videre. Ny samling blir i april i
Kristiansand og Langesund.
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O-04/18 NM 2018 - status

I 2018 arrangeres NM skolekorps janitsjar og NM korpsdrill i forbindelse med Landsfestivalen i Bergen. Det
er svært god påmelding og i 3. divisjon janitsjar har vi måttet opprette venteliste.

O-05/18 Kulturmelding - innspillskonferanser

Kulturdepartementet arrangerer, i forbindelse med utarbeidelse av ny kulturmelding, innspillskonferanser
rundt i hele landet. Daglig leder deltok på innspillskonferansen i Kristiansand i november. På konferansen i
januar i Skien, ble vårt innspill formidlet av Telemark kulturnettverk. I vårt innspill har vi hatt tre
hovedsaker: Kompetanse – tilgang på lærekrefter, musikklokaler og langsiktig forutsigbar økonomi.

O-06/18 Ledermøtet 20.-21. januar

Hege, Thor og Per deltar på ledermøtet fra Sør. Forberedelse til landsmøtet vil stå i fokus og sentrale saker
vil være økonomimodell, evaluering av korpsbyggerprogrammet og Handlingsplan.

O-07/18 Ny økonomimodell - orientering

Per presenterte status i arbeidet med ny økonomimodell basert på saken i forbundsstyret i desember.

O-08/18 Evaluering av korpsbyggerprogrammet

Saken fra forbundsstyret ble gjennomgått og drøftet på styremøtet. Regionstyret i Sør ser frem mot en god
høringsrunde før saken skal legges frem på langsmøtet.

O-09/18 Fremtidige arrangement

I NMF Sør er det følgende arrangementer i januar:
• Kulturskoledagene 4.-5. januar
• Kragerøkonferansen 6.-7. januar
• Regionkorps 19.-21. januar
– Konsert Ælvespeilet søndag kl. 15.00
• Dirigentkurs O.K. Ruud – avlyst
• Skjærgårdsdrill 26.-28. januar
• Instruktørkurs musikk 27.-28. januar

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
I forbindelse med Trond Korsgårds bortgang, har NMF Sør sendt en krans til urneseremonien 10. januar.
NMF Sør, 05/01/2018

Hege Børke Selle (sign.)
Styreleder
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Finn Arne Dahl Hanssen (sign.)
Daglig leder

