Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret
Fra administrasjonen
Forfall

20.02.2019
2
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Brit Iren Meland, Arne S. Mossige,
Siv Astri Lekvam, Leif Helge Olsen, Britt Helen Furøy,
Cesilie M. Olsen,
Lilli Anne J. Grong
Ralf B. Husebø, Erik Gotfredsen, Svanlaug Mæland - permisjon

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
14/19 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen hovedsaklig arbeidet med:
• Planlegging av Rogalandsmesterskapet for skolekorps
• Øvingslokaler – politikere og administrasjon Stavanger Kommune
• Årsrapport og forberedelse til regionting

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
15/19 Arbeidsfordeling RM 2019
Fordeling av styrets oppgaver
Styrets funksjon og hvilke oppgaver som skal utføres ble gjennomgått.
Orientering om dispensasjonssaker
16 søknader er kommet inn og videresendt til AU. 7 søknader er innvilget, 7 søknader avvist
og 2 ikke ferdig behandlet.
Av innkomne saker handler 5 søknader om musikanter over 19 år, 5 søknader om musikanter
som ikke er medlem i korpset, en søknad om utvidet spilletid og en søknad om en ekstra
deltaker i et ensemble.
Styret gikk gjennom fremtidig behandling av dispensasjonssøknader.
Gjennomgang av RM 2019
Timeplan for Rogalandsmesterskapet ble gjennomgått.

Vedtak:
1. Administrasjonen fordeler oppgaver ut ifra innspill fremkommet i møtet.
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2. Orientering om dispensasjonssøknader tas til etterretning.
3. Fremtidige dispensasjonssøknader vil bli behandlet på følgende måte:
Administrasjonen gir avslag på dispensasjonssøknader med å vise til gjeldende paragrafer i
reglementet og beskjed om at avslaget kan ankes til ankeutvalget etter § 6.
Arbeidsutvalget/ankeinstans bør skrive svarene til korpset. I svaret bør det inngå en
setning om at vedtaket legger ingen presedens på fremtidige saker, da hver sak avgjøres
separat.
4. Reglementet for Rogalandsmesterskapet for skolekorps tas opp som sak på
Distriktsmøter høsten 2019.
4. Orientering om arrangementet tas til etterretning.

16/19 Korrigeringer i regnskapsføring
I balansen i regnskapet er det to fond – Kursfond (kr 259 581,00) og SR-fond (kr 255 930,00).
Skriftlig historikk (styrevedtak) er vanskelig å finne frem til for disse avsetningene som er
gjort. Fondene har ikke hatt noen bevegelse siden 2004 og 2005.
Råd fra økonomisjef og revisor er å overføre fondene til egenkapitalen for regnskapet 2018.

Vedtak:
Kursfond og SR-Fond overføres egenkapitalen for regnskapet 2018. Regiontinget orienteres
om endringen i fremleggingen av regnskapet. Regiontinget skal godkjenne regnskapet.

Drøftingssaker
17/19 Årsmelding 2018
Årsmeldingen ble gjennomgått og revidert i møtet

Vedtak:
Årsmeldingen for 2018 legges frem for regiontinget med de endringene som fremkom i
møtet.

18/19 Regnskap 2018
Tilsendt regnskapsrapport ble gjennomgått. Foreløpig rapport viser et underskudd på
kr -104 838,-. Årsresultatet for grunnfondsbevisene i Sparebanken 1 er ikke ført. Utbytte for
2018 er kr 13 000,Styret mener de er godt orientert om regionens drift.

Vedtak:
Regnskapsrapporten for 2018 tas til etterretning.
Regionstyrets medlemmer skal signere årsregnskapet på styremøtet 4. mars.

19/19 Vedtekter
Landsmøtet 2016 vedtok et sett med vedtekter som skulle være gjeldene både for nasjonalt
og regionale ledd. Regiontinget til NMF Rogaland i 2017 ba om utsettelse av behandlingen
av vedtektene, da det kom opp noen spørsmål fra kontrollkomitéen som regiontinget ønsket
å få belyst.
Til Landsmøtet i 2018 ble disse spørsmålene tatt opp, samt det ble gjort andre revideringer
i reglementet. Landsmøtet 2018 vedtok enstemmig et sett med vedtekter som skal være
gjeldende for nasjonalt og regionale ledd.

Vedtak:
Vedtektene ble drøftet i regionstyremøtet.
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Daglig leder får klarhet i følgende spørsmål:
1. Skal saken være en orienteringssak eller en vedtakssak? *
2. Gir ordet «inntil» i § 6. 3, b. rom for tolkning? Er det korpsene som avgjør om de sender
en eller to delegater, eller kan regionen gjøre en egen avgrensning her?
6.3 Representasjon, rettigheter og voteringer
a. På regiontinget deltar delegater fra korps, regionstyret, medlemmer i den regionale
kontrollkomité, lederen i den regionale valgkomité, observatører fra korpsene, og
gjester invitert av regionstyret. En delegat kan kun representere ett korps.
b. Korpsene møter med inntil to ordinære regiontingsdelegater med skriftlig fullmakt
undertegnet av korpsets leder.
3. Må endringer fra gjeldende vedtekter oppgis i sakspapirene for regiontinget som sendes
korpsene?
*1. Kontrollkomitéen hadde møte 21.02. og administrasjonen er orientert om følgende.
Regionen som rettssubjekt, må ha et gjeldende sett med vedtekter. Regiontinget må i et
vedtak tilslutte seg vedtektene som ble vedtatt på Landsmøtet 2018.
For oppdatering i Brønnøysundregistrene må det foreligge en protokoll som viser at
regiontinget har vedtatt vedtektene.

Orienteringssaker
20/19 Nytt fra distriktene
Nordfylket:
Tysvær Brass arrangerer 10 års jubileumskonsert 30. mars.
Jæren:
Nærbø Skolekorps og Nærbø Musikkorps samarbeider i år om konsert med Disney musikk.
Medvirkende er også et kor med deltakere i alle aldre. Konsert er 6. april.

21/19 Representasjon
Ingen representasjonsoppdrag siden forrige regionstyremøte.

22/19 Bli Bedre!
Ingenting nytt siden forrige regionstyremøte.

23/19 Påmelding til NM skolekorps brass 2019
34 korps er påmeldt til NM skolekorps brass som arrangeres 22. juni i Stavanger Konserthus.
5 korps er fra Rogaland – Sevland Skulekorps, Jåtten Skolekorps, Førre Musikkorps, Tasta
Skolekorps hovedkorps, Tasta Skolekorps mellomkorps.

24/19 Ledermøtet 26.-27. januar
Liv Elgheim og Cesilie M. Olsen deltok på Ledermøtet på Gardermoen.
- Interessant innlegg fra LNU ang. varslingsrutiner
- Orientering om ny økonomimodell. I budsjettarbeidet har det vært mange henvendelser
på avklaringer ang. internfakturering.
- Økt formålsrealisering
- Strategiplan: Positivt at alle fagsjefene presenterte sine prioriteringer. Regionene sender
inn sine prioriteringer innen 10. mars. Det oppfordres også til å si noe om hva som ikke skal
prioriteres.

25/19 Presentasjon Kulturbrukerundersøkelsen for Nord-Jæren
Kommunene Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger har gjennomført felles
kulturbruksundersøkelser hvert tredje år siden 2006.
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Kulturbruken har aldri vært så høy som nå. Interessen for kultur er stor, og folk er flinke til
å oppsøke tilbud de interesserer seg for. Innbyggerne i regionen er også ganske fornøyde
med kulturtilbudet.
For kor/korps:
Generelt større interesse i 2018 enn i 2015.
Kor/korps ble en del av undersøkelsen i 2015.

26/19 Øvingslokaler for voksenkorpsene i Stavanger
Et avisoppslag med fokus på øvingslokalene til Stavanger Musikkorps av 1919 har gitt nytt liv
til temaet om øvingslokaler for voksenkorpsene i Stavanger.
Det har vært avholdt en rekke møter med Stavanger Konserthus og Stavanger Kommune.
Per Harald Nilson i Stavanger Konserthus er imøtekommende, og vil bidra til å løfte denne
problematikken inn mot kommunen i samarbeid med Samarbeidsutvalget i Bjergsted.
Daglig leder og daglig leder i Rogaland Musikkråd skal delta på politikertorg 5. mars i tillegg
til møte i Kommunalutvalget for Kultur- og idrett 28. mars.
Kortsiktig løsning for Stavanger Musikkorps av 1919 er at de øver i Kuppelhallen frem mot
NM janitsjar.

Eventuelt
27/19 Eventuelt
1. Hederstegn: Brit Iren Meland arbeider videre med dokumentasjon for søknad. Saken tas
opp igjen på regionstyremøtet 4. mars.
2. Hammer Stavanger Korps-cup
I år inviterer Hammer Stavanger i samarbeid med NMF Rogaland til en korpskonkurranse
parallelt med sykkelrittet 24.-26. mai. Tanken er å utnytte både korpsenes og
sykkelrittenes evne til å skape liv og stemning langs løypene, og framheve at Stavanger
også er en korpsby å være stolt av! Alle deltagende korps blir premierte med
pengepremier. Årets ritt går kun i Stavanger kommune.

Vedtak:
1. Saken tas opp igjen på neste regionstyremøte.
2. Orienteringen tas til etterretning
NMF Rogaland, 22/02/19

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