Strategi- og handlingsplan 2022/2023
Strategi- og handlingsplan
Et musikkfellesskap for alle
•

•
•

Sette lokale lag og foreningers aktivitet i
fokus slik at alle kan få mulighet til å utøve
og oppleve musikk
Påvirke kulturpolitikken lokalt og regionalt
Være en drivkraft for å inkludere flere
mennesker i organisert musikkaktivitet

Tiltak
•

•
•

•
•

En samarbeidspartner for det
offentlige
•

•

Være den foretrukne
samarbeidspartneren når det offentlige
skal planlegge, bygge eller drifte nye
kulturtilbud
Jobbe for at alle, også grupper som
trenger tilrettelegging, skal kunne utøve,
oppleve og få opplæring i musikk

Musikklivet trenger gode lokaler
•

•

•

Jobbe for at musikklivet får tilgang til
egnede og rimelige lokaler for øving og
framføring av musikk
Jobbe for at skolen som lokalt kulturhus
har tilrettelagte arealer i
kravspesifikasjoner for skolebygg.
Jobbe for at lokaler som stilles til rådighet
tilfredsstiller kravene i NS 8178 og «Norsk
musikkråds normer og anbefalinger for
lokaler til musikkformål» som musikklivet
har utviklet

•

•

•

Møre og Romsdal musikkråd (MRm) skal
synliggjøre musikklivets aktivitet i media, på
egne nettsider og være en støttespiller for
medlemsorganisasjoner og lag i fylket
MRm skal bidra til gjenoppbygging av
musikklivet etter Covid-19
Være en ressurs og kompetansesenter for
fylkeskommune, kommuner, lokale musikkråd
og lag
Formidle tilretteleggingstilskudd i
voksenopplæringsordningen
Gjennomføre kurs for mennesker med
særskilte (MIFF)

MRM skal være rådgivende i byggings- og
rehabiliterings spørsmål som vedrører
musikklokaler for fylkeskommunen og
kommunene i regionen
MRM skal aktivt rekruttere lag til livslang
læring gjennom voksenopplæringsaktivitet, og
saksbehandle voksenopplæringstilskudd til
medlemslag for Musikkens studieforbund
MRM skal være en samarbeidspartner for
Møre og Romsdal fylkeskommune om det som
berører frivillige musikkliv

•

MRM skal jobbe aktivt med lokaler som
benyttes til musikkformål gjennom å formidle
kunnskap og være rådgivende for medlemmer,
lag og det offentlige gjennom dialog, medier og
konferanser

•

MRM skal tilby akustikkmåling for kommuner
og lag i fylket
MRM skal formidle relevante offentlige
støtteordninger til medlemmer og kommuner

•

Mer kunnskap og høyere
kompetanse

•

•

•

•

•

Styrke det frivillige musikklivets mulighet
til å utvikle kompetanse og nye
aktivitetstilbud
Arbeide for at medlemslag skal kunne
drive opplæringsaktivitet i samsvar med
målene i Lov om voksenopplæring
Dokumentere og synliggjøre musikklivets
samfunnsbetyding og status gjennom
rapporter og analysearbeid

En levende og lærende organisasjon
•

•

Styrke samarbeidet mellom
organisasjonsleddene,
samarbeidspartnere og de lokale
musikkrådene
Arbeide for etablering av lokale musikkog kulturråd i alle kommunene

En viktig ressurs for hele musikklivet
•
•
•
•

Synliggjøre og styrke samspillet mellom
det frivillige og profesjonelle musikklivet.
Være en drivkraft og koble initiativ på
tvers av medlemsorganisasjonene
Forvalte offentlige ordninger til
medlemslag og medlemsorganisasjonene
Arbeide for å spre relevant informasjon til
musikklivet i fylket

•
•

•

•

•

•
•
•

MRM musikkråd skal formidle og utvikle
kompetansehevende kurs i det regionale
nettverket
MRM musikkråd er et regionalt ledd av
Musikkens studieforbund og skal jobbe for at
flere lag og medlemmer organiserer seg og
drifter voksenopplæringstiltak
MRM musikkråd skal aktivt veilede
kursansvarlige i søkeprosess om VO-tilskudd
MRM musikkråd skal synliggjøre
landsomfattende rapporter og analysearbeid
gjennom nettsider og sosiale medier

MRM musikkråd skal kunne delta i nasjonale
utvalg og styrer som er underlagt Norsk
musikkråd og Musikkens studieforbund
MRM musikkråd skal delta på møter og
konferanser for å tilegne seg, og formidle
kunnskap for å styrke samarbeid mellom
partnere, musikkråd, organisasjoner og det
aktive musikklivet

MRM skal formidle nasjonale og regionale
tilskuddsordninger gjennom nettsider og
medlemskontakt
MRM skal informere og saksbehandle
voksenopplæringstilskudd og Frifond
MRM skal være rådgivende for medlemmer i
søknadsprosesser
MRM skal spre relevant informasjon for sine
medlemmer gjennom nettsider og sosiale
medier

Prioriterte tiltak i perioden 2022/2023:

1. Jobbe for bedre lokalorganisering
o
o
o

MRm skal jobbe for å opprette flere lokale råd
MRm skal jobbe for at lokale råd har relevans og funksjon for det lokale
musikklivet
MRm skal være en ressurs for de lokale rådene

2. Gode lokaler til for musikklivet jf. Strategi- og handlingsplan
o

o
o

MRM skal jobbe aktivt med lokaler som benyttes til musikkformål gjennom å
formidle kunnskap og være rådgivende for medlemmer, lag og det offentlige
gjennom dialog, medier og konferanser
MRM skal tilby akustikkmåling for kommuner og lag i fylket
MRM skal formidle relevante offentlige støtteordninger til medlemmer og
kommuner

3. Voksenopplæring jf. Strategi- og handlingsplan
o
o
o

Rekruttere nye medlemmer og veilede medlemmer og kursarrangører i
søkeprosessen
Saksbehandle voksenopplæringstilskudd for Musikkens studieforbund
Jobbe med implementering av ny søknadsportal for kursansvarlig

