Referat styremøte NMF Sør 2/2018
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra styret
Fra administrasjonen
Forfall

16. april 2018
03/18
Heimat, Brokelandsheia
Hege Børke Selle, Per Qvarnstrøm, Thor Hanssen, Gry Tunby, Oda
Charlotte H. Larsen, Sarah Nordal Strand, Martin Haugen
Finn Arne Dahl Hanssen
Marie Emerense Håheim, Rigmor Emerense Håheim, Ida Marie
Eikebrok Mæland, Jon Kåre Larsen, Charlotte Algrøy Svidal, Tim
Grov

Godkjenning

Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
Ingen vedtakssaker

Drøftingssaker
D-01/18 Kontrollkomiteen orienterer om sitt arbeid
Kontrollkomiteen ved leder orienterte om sitt arbeid.

Orienteringssaker
O-17/18 Landsmøtet sakspapirer – til drøfting/ forberedelse

Landsmøteprogram og saker ble gjennomgått og drøftet. Drøftingen fortsetter på forberedende møte
torsdag før landsmøtet.

O-18/18 Hjertnesfestivalen 2018 – oppsummering

Hjertnesfestivalen 2018 ble gjennomført i samarbeid med Janitsjarringen i Sandefjord den 4. mars. Det var
ny deltakerrekord med 55 korps, fem flere enn året før. Arrangementet forløp knirkefritt og det rettes stor
honnør til Janitsjarringen for strålende teknisk gjennomføring av arrangementet. Regnskapet er ikke helt
klart enda, men det ser ut til å bli et hyggelig overskudd også fra årets arrangement.
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O-19/18 Sommerkurs 2018 - status

Påmeldingsfrist på sommerkurs gikk ut 15. april, og det strømmer på med påmeldinger på de aller fleste
kursene. Svart og gult kurs er så godt som fulltegnet, og blått kurs begynner også å nærme seg fullt. Det
røde kurset har fortsatt noen ledige plasser.
Vi forsøkte også å starte opp et gult kurs i Agder i starten av sommerferien. Her var det dessverre for få
påmeldte til at vi kunne gjennomføre, men vi forsøker igjen til neste år.
Grått kurs på Bolærne har også god påmelding, men det er plass til flere. Her er det både flere påmeldte
og jevnere besetning enn i fjor.

O-20/18 Økonomi – status

Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 30. mars 2018 som viser at NMF Sør ligger godt an i forhold til
budsjett.

O-21/18 Fremtidige arrangement

Det er mange aktiviteter i tiden som kommer og regionen forsøker å være tilstede på flest mulig av
arrangementene. Sarah vil være tilstede på Porsgrunn pike- og guttekorps 90-års jubileum 21. april. Samme
dag er det jubileumsarrangementet Korps i hundre i Kilden, Kristiansand, hvor Per er til stede. Samme helg
har også regionkorpset konserter i Holmestrand og Larvik.

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
Neste styremøte flyttes til 4. Juni.
NMF Sør, 16/04/2018

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

