Referat Regionstyremøte NMF Rogaland
Dato
Møtenr.
Sted
Tilstede
Fra Regionstyret

Fra administrasjonen
Forfall

15.05.2019
4
Kontorlokalene til NMF Rogaland
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim, Leif Helge
Olsen, Karina Vigdel, Astrid H. Ove, Gudny Drangeid, Egil M.
Johannessen, Gunn Marit Solli, Kenneth Stokness
Lilli Anne J. Grong
Marius Eie Barka

Godkjenning
Innkalling godkjent.
Agenda godkjent.
Tre saker meldt til eventuelt.

Referatsaker
36/19 Orientering fra administrasjonen
Siden forrige regionstyremøte har administrasjonen arbeidet med:
• Sommerkurs, NM skolekorps brass, Dirigentuka, regionkorpssamling
• Oppfølging av vedtak – akustikkmålinger, instrumentaldag
• Planlegging av neste sesongs aktiviteter
• Politisk arbeid med tema øvingslokaler. Innlegg på politikertorg og AU-KKI +
innspill gjeldende Lervigskvartalet på Storhaug.
Kulturplan i Stavanger skal vedtas i kommunestyret 27. mai
• Høringssvar Kultur- og frivillig plan Tysvær kommune
• Musikkonsulent Jonas S. Rogne møte ang. Dirigentløftet 15. mai i Oslo – nye
tema til Dirigentnettverk
• Daglig leder Lilli Anne J. Grong skal på daglig leder samling i Bergen 27.-28.
mai
• Skudenes Skolekorps har meldt seg fra hvilende til aktivt

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.

Vedtakssaker
37/19 Konstituering av regionstyret
Regionstyret til NMF Rogaland ble valgt etter vedtekter vedtatt i 2011 hvor styreleder ble
valgt på regiontinget.

Vedtak:
Cesilie M. Olsen ble konstituert som nestleder.
Ralf B. Husebø, Cesilie M. Olsen, Liv Elgheim og Egil M. Johannessen ble konstituert som
medlemmer i arbeidsutvalget.
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38/19 Evaluering av Korpskonferansen i Rogaland
Evaluering fra deltakerne og administrasjonen ble gjennomgått.
Regionstyremedlemmene som var tilstede under Korpskonferansen understreket følgende:
• Sosialt
• Erfaringsutveksling
• Bra faglig innhold
• Lærerikt
• Motiverende
Tiltak for å rekruttere flere:
• Distriktsmøter i forkant av påmelding
• Videosnutter fra tidligere deltakere
Datoer for Korpskonferansen 2020 ble diskutert uten at det ble konkludert.
Aktuelle datoer: 24.-25. januar og 27.-28. mars.

Vedtak:
1. Evalueringen tas til etterretning
2. Dato for Korpskonferansen vedtas på regionstyremøte 12. juni.

39/19 Kurs for materialforvaltere høsten 2019
Innspill fra korps med ønske om kurs for materialforvaltere.

Vedtak:
Det gjennomføres kurs for materialforvaltere i Sandnes i slutten av august. Det blir fokus
både på messing, treblås og slagverkinstrument.

40/19 Økonomisk støtte til drillkonkurranse
Henvendelse fra Sandnes drill med søknad om kr 5000,- i støtte til dommere til en
drillkonkurranse i oppkjøring til NM korpsdrill.

Vedtak:
Søknaden innvilges ikke.
Søknaden inneholdt ikke budsjett og ingen detaljer om antall deltakere og sted.
NMF Rogaland anbefaler at trenerne til utøverne gir tilbakemeldinger for å spare på
utgiftene.

41/19 Rogaland Ungdomskorps
Evaluering regionkorpssamling
• Kjempetur! Flotte musikanter
• Bra å øve i Larvik. God service fra utleier.
• Positiv bussjåfør.
• Fin konkurransegjennomføring. RUK spilte sitt beste.
• Gode dommerkommentarer.
• Utrolig kjekt (magisk) med storbandet til Garden på kvelden. Dette bør gjentas
uansett plassering av samlingen som et rekrutteringstiltak for HMKG.
• Det manglet en del på organiseringen og gjennomføringen på overnatting og
konkurransegjennomføringen. Manglende informasjon til dugnadskorpsene som
hadde ansvar? Dette gjaldt både på skolen og i konkurransearenaen.
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Samlinger 2019/2020
Haugesund 13.-15. september (Solvang og Skåredalen)
Nær Stavanger 29. nov.-1. des.
Randaberg 10.- 12. januar (Randaberg skolekorps)
Turné- april

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Regionstyret er positive til å arrangere konsert i Kuppelhallen 1. desember og til
lokalturné våren 2020. Hvilke korps og steder som skal besøkes er tema på styreseminar i
august.

Orienteringssaker
42/19 Nytt fra distriktene
Sandnes:
Hana arrangerer 50 års jubileumskonsert 15. juni.
(Til opplysning: Regionstyrerepresentanter representerer (dersom anledning) på jubileum
hvor NMF Rogaland får invitasjon.)
Stavanger:
Liv Elgheim deltok på Rogaland Musikkråd sitt ledermøte 4. april.
6. mai deltok Liv Elgheim på møte med skolekorpsene i Stavanger Kulturskole hvor tema var
dirigentkontrakt, elevplasser og korpselevenes rettigheter til individuell årsplan. Etter
dette møtet var det årsmøte i KiS (Korpsene i Stavanger). God diskusjon og bra
engasjement.
Problemstilling: Hvordan ivareta voksenkorpsene?
Felles distriktsmøter, men deling underveis?
Jæren:
-I Klepp arrangeres folketog 17. mai kl 16.00. Tidligere har korpsene deltatt i folkekorps
her, men i år er det to skolekorps + de voksne som vil delta.
-På Nærbø har skolekorpset, voksenkorpset og drillene spilt Disneykonserter. God stemning!
-Klepp Hornmusikk har arrangert konsert hvor de 4 eldste musikantene i Klepp skolekorps
deltok. Disse er nå aspiranter i Klepp Hornmusikk.
-26. mai arrangerer Jæren Showblås Jærsk sirkus med Bryne Musikkorps som gjester.
Sola:
-Tananger Skolekorps og Håland & Dysjaland har et godt samarbeid.
-Tilhørighet for korpsene i Sola? Distriktsmøtene i Stavanger?
Dalane:
- Mål for perioden: Bedre samarbeidet mellom korpsene i distriktet.
Haugalandet:
-Skudenes Skolekorps er aktive igjen.
-Åkra og Ferkingstad samarbeider til teaterforestillingen Korps høsten 2019.
- Frivillighetskonferanse i Haugesund 14. mai. Astrid H. Ove deltok.
-Rossabø har hatt en god rekrutteringsprosess med 23 nye aspiranter. Utfordring å finne nok
instrument.
-100-åringen Haugesund Janitsjarorkester teller nå 64 medlemmer.
De har en aktiv sommer foran seg med konserten både 1. og 30. juni.
Jubileumskonsert til høsten.
Haugesund Janitsjarorkester har sendt en tilbakemelding på valg av dommere til NM
janitsjar og regionale mesterskap.
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43/19 Utviklingsprisen
Utviklingsprisen ble for første gang delt ut i 2014. Prisen er på kr 10 000,Søknadsfrist for årets tildeling er 20. mai. Regionstyret behandler innkomne søknader på
regionstyremøtet i juni. Innkomne søknader sendes regionstyret en uke før møtet.

44/19 Sommerkurs
Kurs
Gult kurs Karmøy
Gult kurs Klepp
Rødt kurs Karmøy
Rødt kurs Klepp
Blått kurs
Svart kurs

Antall påmeldte 2019
39
75+5
23
74
85
125+15

Tall fra 2018
43
75
29
72
102
112 *venteliste instrumentgrupper

Planleggingen av kursene er godt i gang. Noen hull i ansattekabalen som det arbeides med.
Skulle hatt flere deltakere på kursene på Karmøy.

45/19 NM skolekorps brass
-34 korps deltar i årets NM skolekorps brass som arrangeres i Bjergsted lørdag 22. juni.
-Tasta Skolekorps og Kampen Skolekorps er vertskorps for de som overnatter på skole.
-Manger Musikklag spiller festkonserter kl 18.30 og kl 20.00
- Fra NMF nasjonalt kommer Karl Ole Midtbø, Håkon Mogstad og president Rita Hirsum
Lystad.
- NMF Rogaland er teknisk arrangør
Regionstyrets oppgaver
- Konferansier
- Sekretariat
- Oppfølging av dommere
- Oppfølging av utstillere
- Premieseremoni
- Foto

46/19 Dirigentuka
NMF arrangerer i samarbeid med UiS, fakultet for utøvende kunstfag norges største
dirigentkurs. NMF Rogaland er teknisk arrangør. Guro Haugli er produsent for kurset og
deler kontor med musikkonsulent Jonas S. Rogne som også bistår i planleggingen av kurset.
115 deltakere påmeldt innen fristen 1. mai.

47/19 Kurs i regnskapsmodulen korpsdrift.no
Etter etterspørsel fra kasserere i korps, arrangerer vi kurs i regnskapsmodulen 28. mai. Odd
Petter Saltnes er kursansvarlig. 8 påmeldte per dags dato.

48/19 Akustikkmålinger
Informasjon om støtteordningen ang. akustikkmålinger ble sendt ut til korpsene i
informasjonsbrevet tirsdag 14.mai med søknadsfrist 15. august. Innkomne søknader blir
behandlet på styreseminar i august.

49/19 Instrumentaldager
Regionstyret vedtok i november 2018 og videreføre instrumentaldager i 2019. I 2019 er det
tenkt å gjennomføre undervisning for messingblåsere for korpsene i Dalane og for
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treblåsere i nordfylket. Det er sendt ut henvendelse til korpsene for å høre om det er
interesse for å delta. Korpsene har fått tre alternative datoer i september og velge fra.
Aldersgrense – fra 12 år.
NMF Rogaland har årlig arrangert instrumentaldager midt i regionen med fokus på et
instrument per dag.
I 2018 arrangerte vi instrumentaldager for alle instrument på tre ulike steder. Dette var et
kostbart jubileumsprosjekt med eget økonomisk tilskudd. Tilbakemeldingene fra deltakerne
var positive, og regionstyret vedtok at vi fortsetter med instrumentaldager selv uten
økonomisk tilskudd.
I år er det messing i sør og treblås i nord. Neste år byttes instrumentgruppene. Slagverk
skal også inn i rulleringen. Håper dette kan være starten på en tradisjon som bidrar til
musikalsk utvikling.

Eventuelt
49/19 Eventuelt
1. Like konkurransevilkår
Regionkorpset til NMF Øst har aldersgrensen 14-21 år mot 14-19 år som er vanlig for resten
av landet. Regionstyret i NMF Øst står fritt til å bestemme dette, men er dette riktig i
konkurransesammenheng som regionkorpssamlingen?
Bør regionkorpskonkurransen og deltakende korps ha like vilkår? Regionstyret til NMF
Rogaland ønsker å sende en henvendelse til Forbundsstyret på dette.

Vedtak:
Administrasjonen lager et utgangspunkt til tekst til godkjenning i AU.
2. Rettigheter til å bruke film til filmmusikkonsert
Et korps ønsker å arrangere filmmusikk konsert – dvs. vise filmsnutter som passer til
musikken. Hvilke rettigheter gjelder?

Vedtak:
Administrasjonen sender henvendelse til musikksjef og kommunikasjonssjef.
3. Dato for styreseminar
Det året det er valg av nytt regionstyre, arrangeres et styreseminar med overnatting for å
bli bedre kjent og ha god tid til å diskutere blant annet strategiplan, innhold til
distriktsmøter og innhold til Korpskonferanse.

Vedtak:
Styreseminaret avholdes på Hotell Maritim i Haugesund 17.-18. august.
Daglig leder tar kontakt med Astrid H. Ove for nærmere avtale.
NMF Rogaland, 22/05/19

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