Referat styremøte NMF Sør 1/2019
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra styret
Fra administrasjonen
Forfall

4. januar 2019
01/19
Kragerø Resort
Hege Børke Selle, Per Qvarnstrøm, Thor Hanssen, Gry Tunby, Jon
Kåre Larsen, Charlotte Algrøy Svidal, Sarah Nordal Strand, Tim
Grov
Finn Arne Dahl Hanssen
Ida Marie Eikebrok Mæland, Rigmor Emerense Håheim, Oda
Charlotte H. Larsen, Marie Emerense Håheim, Martin Haugen

Godkjenning

Innkalling godkjent.
Dagsorden godkjent.
Referat godkjent.

Vedtakssaker
01/19 Budsjett 2019
Vedtak
Budsjett vedtas i den form det er lagt frem og med de endringer som kom frem i møtet.
Det settes ned en komite bestående av Thor, Per og Finn Arne for å jobbe med økt formålsrealisering. Det
settes av kr. 50.000,- i budsjettet til dette arbeidet. Beløpet settes av på Prosjekt 100 (Administrasjon),
konto 7070 (Prosjektstøtte). Det informeres om fremdrift i arbeidet på neste styremøte

02/19 Strategiplan 2018-2022 – Satsingsområder i NMF Sør
Vedtak
NMFs Strategiplan legges frem for regiontinget, med hovedfokus på medlemsutvikling, samarbeid korpskulturskole og dirigentnettverk.
Gry bidrar i arbeidet med medlemsutvikling.

Drøftingssaker
Ingen drøftingssaker
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Orienteringssaker
O-01/19 Økonomi – status

Daglig leder presenterte regnskapsrapport pr. 18. desember 2018 som viser at NMF Sør ligger an til et bedre
resultat enn budsjettert.

O-02/19 Kragerøkonferansen 2019 - status

Det er gledelige 101 påmeldte til årets konferanse. Det er en god økning fra i fjor. Økningen er størst på
dirigentkursene. Det er en god blanding av deltakere fra Sør og Øst.

O-03/19 Dirigentnettverk – status og veien videre

Det er gjennomført tre av fire planlagte samlinger i dirigentnettverk Sør Det er behov for en evaluering for
å stake ut veien videre med tanke på både form og innhold. På de tre første samlingene er det totalt 42
dirigenter som har deltatt en eller flere ganger fra tilsvarende mange korps. Vi har ønske om å nå flere, og
må finne svar på hvordan nettverket kan komme flere korps til gode. I prosjektperioden har
deltakeravgiften vært kraftig subsidiert. Fremtidig pris må også diskuteres.

O-04/19 Musikkorpsenes år - oppsummering

Musikkorpsenes år har satt sitt preg på mange av NMF Sørs faste aktiviteter. Året startet med
Kragerøkonferansen, regionkorpset har hatt utvidet konsertvirksomhet, samt at Musikkorpsenes år har vært
brukt aktivt i politiske innspill. Hovedmarkeringen var et konsertsamarbeid med Kongelig Norske Marines
musikkorps, Haakon Esplo og lokale korps og aspiranter. Tre konserter ble gjennomført i Skien, Tønsberg og
Kristiansand i oktober. Bestillingsverket «New kids on the block» av Haakon Esplo, er siden gjort
tilgjengelig for alle korps til fri benyttelse. En flott mulighet for samarbeid mellom aspirantkorps og
skolekorps.

O-05/19 UMM – oppsummering og veien videre

Daglig leder orienterte om årets regionale UMM-arrangement og tanker om veien videre.

O-06/19 Fremtidige arrangement

Aktiviteten er absolutt i gang i NMF Sør. I januar er det Kragerøkonferansen, Regionkorpssamling,
Instruktørkurs musikk og Skjærgårdsdrill. Februar starter med siste samling av Ung dirigent.

Referatsaker
Ingen referatsaker

Eventuelt
-

Ny drillkonsulent er ansatt. Mette Lybekk startet 1. januar. Mette er også drillkonsulent i Øst.
Styret mener NMF Sør bør være tilstede på Tusenfrydstevnet, Sommarlandfestivalen i Bø og
Sørlandets musikkfestival for å være synlige for flere medlemmer.

NMF Sør, 04/01/2019

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

