Et felles kontaktpunkt og samarbeidsorgan for fylkets frivillige
musikkliv

Nyhetsbrev

August 2014

Konferanse om trivsel og trygghet i
frivillige organisasjoner
Kan vi bidra til en bedre verden?
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, i samarbeid med
Fylkeskommunen i Møre og Romsdal,
Kompetansesenter Rus Midt-Norge, Møre og Romsdal idrettskrets, Møre og Romsdal musikkråd og Røde
Kors inviterer til konferanse med fokus på frivillig arbeid for barn og unge.

Les om :


Konferanse for frivillige lag
og organisasjoner



Region Øst - konferanse for
lokale musikkråd



VO– søknad/rapportering



Søknadsfrist Musikkutstyrsordningen

Vi ønsker å sette fokus på utarbeiding av retnings-linjer,
som er viktige verktøy for å skape trygghet og trivsel både
for barn, foreldre og ledere i organisasjonene.
Dato: 21. og 22. november 2014 i Ålesund.
Konferansen arrangeres på Hotel Waterfront Quality.
Målgruppe er ledere og ansvarlige i frivillige organisasjoner,
folkehelsekoordinatorer, ansatte ved frivillighetssentraler og
kulturavdelinger i kommunene, ungdomsråd og politikere.
Invitasjonen finner du her

Landskonferanse 2014,
for lokale musikkråd

Møre og Romsdal
musikkråd
Fylkeshuset, 6404 Molde
Besøksadresse:
Sandvn.4, 6413 Molde
Telefon: 71258851
www.musikk.no/moreogromsdal
moreogromsdal@musikk.no

I 2014 erstattes landskonferansen for lokale musikkråd av to regionale konferanser, Region Øst (10. - 12. oktober) og Region Nord (7.
- 9. november). Begge konferansene
åpner for deltakelse fra andre landsdeler. Andre lokale kulturaktører enn lokale musikkråd er også velkommen
(kulturråd/kulturnettverk, kommuner mm).
Begge regionkonferansene vil fokusere på felles valgstrategi for
lokale musikkråd (ref kommune- og fylkestingsvalget i 2015), den
nye "NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse" som redskap i lokalt arbeid for bedre musikklokaler, diverse verktøy for arbeid i det lokale musikkrådet (mønstervedtekter,
handlingsplan, egen nettside, samarbeidsavtale med kommunen
mm), samarbeid med andre aktører (idrett, turisme, næringsliv m
fl), og gode prosjekter i lokale musikkråd. Dessuten blir det noen
særskilte temaer på begge konferansene.
For mer informasjon og påmelding finner du her

Videresend gjerne nyhetsbrevet til laget/musikkrådet/medlemsorganisasjon sine medlemmer.

Nyhetsbrev
Klar for høstens øvinger!
Har du husket å rapportere for
våren?
Vi ønsker velkommen til en ny høst med gode og inspirerende kurs for alle lag og grupper i våre medlemsorganisasjoner. Husk at koret, bandet, laget eller gruppen kan få støtte til kursaktivitet.
Tilskudd til kursene søkes som vanlig gjennom
KursAdmin.
KursAdmin er det nye databasesystemet for søknad og
rapportering av Voksenopplæringsmidler (støtte til
øving i kor, korps, band og andre lag), som ble tatt i
bruk 2013.
Hvis laget har søkt kurstilskudd til organiserte øvelser
og kurs tidligere er det bare å registrere det nye kurset
direkte i KursAdmin. Logg på med brukernavn og passord dere har fått tildelt, og legg inn data for høstens
kurs.
Er det første gang dere søker kurstilskudd må dere
kontakte oss for å få tildelt brukernavn og passord.
Kontakt Møre og Romsdal musikkråd, så hører dere fra
oss.
Har dere gjennomført kurs våren 2014 og glemt innlevering av kursrapporten? Kanskje er det fortsatt en mulighet for å få tilskudd. Send inn rapporten i KursAdmin
snarest. Har dere problem, ring oss.
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Musikkutstyrsordningen
Nasjonale tilskuddsordningen for
teknisk utstyr, akustikk og lokaler.

Neste søknadsfrist er
1. september!
Musikkutstyrsordningen gir tilskudd til:
• Fremføringsutstyr
• Øvingsutstyr
• Akustiske tiltak
• Øvingslokaler
• Musikkbinger
Er det noe du trenger? Søk i vei og tips gjerne en
venn - eller to!
For å søke, eller lese mer, gå inn på:
http://www.musikkutstyrsordningen.no/
Er det ellers noe du lurer på, ring gjerne
Bandkontoret i Møre og Romsdal. 712 58850, eller
stikk innom vårt kontor i Sandvegen 4, Molde,
for en prat.
Følg med på hva som skjer på:
http://www.bandorg.no/moreogromsdal/

Veiledningsfilmer og brukermanualer for registrering og
rapportering av kurs i KursAdmin finner du her.

Mer informasjon på:
www.musikk.no/moreogromsdal
under Voksenopplæring

Videresend gjerne nyhetsbrevet til laget/musikkrådet/medlemsorganisasjon sine medlemmer.

