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

04.03.2019
3
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Liv Elgheim, Sindre Skjøld, Brit Iren Meland, Siv Astri Lekvam,
Leif Helge Olsen, Britt Helen Furøy fra kl 19.30),
Cesilie M. Olsen, Ralf B. Husebø, Erik Gotfredsen
Lilli Anne J. Grong
Eli Aleksandersen og Bjarne Roar Birkeland
Arne S. Mossige, Svanlaug Mæland - permisjon

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.

Referatsaker
28/19 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
29/19 Regnskap 2018
Regnskapet for 2018 ble gjennomgått.

Vedtak:
Regionstyret godkjente og signerte regnskapet for 2018 som viser et underskudd på
kr 91 765,-

30/19 Regionting 2019
Sakspapirene og arbeidsfordelingen til regiontinget ble gjennomgått.

Vedtak:
1. Sakspapirene sendes ut med endringer fremkommet i møtet.
2. Arbeidsfordeling:
Konstituering – Liv Elgheim
Årsmeldinger – Brit Iren Meland
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Regnskap – Arne S. Mossige (Lilli A. Grong dersom Arne ikke rekker det)
Vedtekter – Ralf Husebø
Strategiplan – Sindre Skjøld
Langtidsbudsjett – Lilli A. Grong
Kontrollkomité utgjør fullmaktskomité.
Adminsitrasjonen finner referenter, redaksjonskomité og protokollunderskrivere fra
deltakerlisten.
Fredag: Innledning gruppearbeid strategiplan – Ralf Husebø eller Liv Elgheim
Registrering fredag og lørdag: Siv Astri Lekvam
3. Administrasjonen velger musikalske innslag fra resultatlistene til ensemble- RM.

30/19 Samarbeid med UiS, UK
Henvendelse fra Per Kristian Svensen og UiS, fakultet for utøvende kunstfag om samarbeid
med det årlige arrangementet Brass Week med påfølgende Brass Weekend.
Brass Week har en fireårig syklus, Low brass (2018), small brass (2019), all brass (2020) og
early brass (2021).
Brass weekend er siste tre dagene av prosjektet dyktige og interesserte
skolekorpsmusikanter, interesserte amatører, musikklinjenes MDD elever og
musikkstudenter/musikkpedagoger og profesjonelle inviteres til å delta. Nedre aldersgrense
er 15 år.
Per Kristian Svensen ønsker at NMF Rogaland er medarrangør av Brass Weekend, og etter et
kort møte med administrasjonen kan vi se for oss at følgende oppgaver er aktuelt å bidra
med:
•
•
•
•
•

Informasjon om prosjektet til NMF sine medlemmer
Sparringspartner på innhold og instruktører
Fakturere deltakere til Brass Weekend og utbetale honorar til ekstra instruktører
Rapportere VO- midler
Mulig søknad til Rogaland Musikkråd (skal ikke gå på bekostning av eksisterende
tiltak)

Instrumentaldagene skal nå arrangeres i nord og sør. Administrasjonen ser derfor for seg at
dette er et tilbud som kan erstatte instrumentdagene som har vært arrangert i Bjergsted. I
tillegg er dette et fint samarbeidsprosjekt og ledd i Bjergstedvisjonen

Vedtak:
Styret er positive til et samarbeid med UiS, UK om Brass Week/Brass Weekend.

Drøftingssaker
32/19 Strategiplan 2018-2022
Strategiplanen ble gjennomgått og prioriterte tiltak fra Rogaland diskutert. Forslagene
legges frem under Korpskonferansen fredag 29. mars.
Kompetanseutvikling
• Nåværende aktiviteter må opprettholdes
• Identifisere/analysere suksesshistorier – lære av andre
• «Kunnskap på film» - bruk på distriktsmøter og markedsfør i informasjonsbrev
• Sørg for å utnytte verktøy som allerede eksisterer
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Medlemsutvikling
Strategi 5 – rekruttering – medlemsutvikling
•
•
•

Rekrutteringspris – premie til de som er gode. Må søkes om.
Søke om støtte for å gjennomføre rekrutteringstiltak. Søknad med prosjektplan.
Mottaksapparatet er viktig.
Andre tiltak:
o Bank av instruktører som er gode på rekrutteringskampanjer
o Foreldrekampanjer
o Ulike skole og SFO modeller
o Overgang til voksenkorps.
o Kjendiser som har spilt i korps.
o Melkekartongreklamer
o Utvikle «helligdags» reklamene
o Lokale varianter av kjendiser som fremsnakket folk (video) til bruk i
foreldrekampanjer

Korps og samfunn
Strategi 7 – omdømme
• Fronte verdien av korps – de gode historiene – alle må jobbe med synlighet
• Samarbeid med andre uttrykksformer som f. eks. kor.
• Benytt kommunens hjemmesider for å selge inn korpset. (På lik linje som korpset
selger inn skole og barnehage, selges også fritidsaktiviteter inn)
• Korps må oppfordres til stille opp på kommunens frivillighetsdager.
Strategi 8 – arenapolitikk
• Kartlegging av konsert og oppvisningslokaler
Muligheter for utpakking, oppvarming
Pris (evt. forhandlingsmuligheter.
• Seminarlokaler
• Øvingslokaler

Vedtak:
Strategiplanen ble gjennomgått og prioriterte tiltak fra Rogaland diskutert. Forslagene
legges frem under Korpskonferansen fredag 29. mars.

33/19 Tilbud fra Bambusa
Tilbudet fra Bambusa angående fortjeneste på salg av sokker ble diskutert, samtidig ble et
prinsipielt spørsmål om NMF Rogaland skal markedsføre enkeltprodukter for fortjeneste
drøftet.

Vedtak:
NMF Rogaland skal ikke markedsføre enkeltprodukter til korpsene for å sitte igjen med
egen fortjeneste.

Orienteringssaker
34/19 Nytt fra distriktene
Nordfylket:
Tysvær kommune har dirigentavtaler gjennom kommunen, men avtalen er slik at korpsene
får faktura på hele summen, og får refusjon av kommunen. Avtalen er dårlig på punktet
som omhandler for vikar ved sykdom. Korpset får utgift både til dirigent og vikar de første
14 dagene før sykemeldingsperioden inntrer. Korpset må i tillegg skaffe vikar selv.
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Eventuelt
35/19 Eventuelt
Valgkomité
Regionstyret foreslår følgende kandidater til valgkomité for regiontingperioden 2019-2021:
Leder:
Jan Fossheim
Medlemmer:
Brit Iren Meland
Brit Helen Furøy
Varamedlem:
Erik Gotfredsen
Valgkomitéen må inviteres til Distriktsmøter og Korpskonferansen 2020.

Vedtak:
Regionstyret har innstilt nevnte medlemmer til valgkomité for neste regiontingperiode.

NMF Rogaland, 22/03/19

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