Sak til fylkeskontoret i
Oslo
Saksbehandler:

NSF Oslo v/Line Orlund

Nr: 3/2019
Dato:
Dokumentnr DM:

(Fylles inn av fylkeskontoret)

Sak til LM 2019 fra Oslo – Økonomisk bistand til trommekorpsene
Hensikt:

Å etablere og drifte trommekorps er kostnadskrevende. I flere runder har
fylkeskontorene som har trommekorps søkt om midler fra forbundsstyret for å dekke
en liten andel av disse kostnadene. Alle søknader har blitt avslått. Fylkene med
trommekorps fremmer denne saken til landsmøtet for å sikre at organisasjonen

Bakgrunn for saken:

Norsk Sykepleierforbund har trommekorps i henholdsvis Oslo, Bergen, Drammen,
Tromsø, Vestfold og Trondheim. Trommekorpsene gjør en stor jobb med og
synligjøre NSF i gatene og stiller gladelig opp på oppdrag. Under streiken til
kreftforeningen stod Trommekorpset NSF Oslo 30 minutter utenfor kreftforeningens
lokaler og spilte til arbeidsgivers store misnøye. Flere av trommekorpsene spiller
under markeringen til sykepleierdagen 12. mai, da NSF bidrar til markeringen flere
steder i landet. Uniformene og trommene synes og høres godt, derfor vet veldig
mange av Norges befolkning at det er Norsk Sykepleierforbund som kommer
marsjerende i bl.a. 8. mars-toget og pride parade rundt omkring i landet.
Trommekorpsene ønsker å utvikle ferdighetene og bli bedre, og vi ønsker å vise oss
fram. En naturlig plass for oss er å spille for Landsmøte til Norsk sykepleierforbund.
Slik situasjonen er nå er det kun de fylkene med stor økonomi og geografisk kort
tilnærming til Landsmøte som får være med å spille. Vi ønsker derfor at Landsmøte
skal fatte vedtak om at forbundet skal bistå Trommekorpsene økonomisk med
oppstartsmidler til trommer, instruktør og uniformer. Samt felles seminar annethvert
år, og oppdrag på Landsmøte med øvelse i forkant.

Saksbehandlers vurdering:
\Saken støttes av fylkesstyret i Oslo
Forslag til vedtak:

OU-prosessen vil også spille inn på fylkenes økonomi og mulighet for å ha dyktige
Trommekorps. Hvis Norsk Sykepleierforbund skal jobbe for synliggjøring av
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forbundet bør det gis midler til Trommekorpsene slik at vi kan fortsette å bidra i den
jobben!

Med vennlig hilsen

Maren Clason
På vegne av trommekorpsene

