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LANDSMØTESAK: ØKONOMISK STØTTE TIL TROMMEKORPSENE FRA FYLKESSTYRET I OSLO
Bakgrunn for saken:
NSF Oslo har sendt inn en sak om økonomisk støtte til trommekorpsene, som de ønsker at
landsmøtet behandler. Dette fordi forbundsstyret har avslått alle tidligere søknader om støtte som er
fremmet i budsjettbehandlinger. NSF Oslo ønsker at landsmøtet skal vedta at NSF skal bistå
trommekorpsene økonomisk med oppstartmidler til trommer, instruktør og uniformer, samt felles
seminar annethvert år og oppdrag på landsmøtet med øvelser i forkant. Se eget vedlegg.
Forbundsstyret anser ikke saken som tilstrekkelig utredet/begrunnet, jf. vedtektenes § 8 D. Det er
bl.a. ikke sagt noe om størrelsen på den økonomiske støtten de ønsker at landsmøtet skal bevilge og
om støtten skal gjelde også for fremtidige trommekorps som ønsker å etablere seg.
Det kan også stilles spørsmål ved hvorvidt dette er en type sak det er naturlig for et landsmøte å ta
stilling til siden den omhandler budsjettdisposisjoner på relativt detaljert nivå. Av samme paragraf (§
8D) fremgår det at prinsipielle saker som vedrører organisasjonens funksjon, arbeidsform og struktur
skal behandles på landsmøtet.

I vedlegget skriver NSF Oslo forøvrig at det kun er de fylkene med «stor økonomi og geografisk kort
tilnærming til landsmøtet som får være med å spille på høstens landsmøte». Dette medfører ikke
riktighet. Korpsets dirigent og aktuelle fylkesledere har siden oktober 2018 fått informasjon om at et
utvalg fra alle korps er velkomne. Dette er konkretisert av forbundsledelsen til å gjelde inntil tre stk.
fra hvert av de seks korpsene, altså inntil 18 trommere – forutsatt at avsatt budsjett overholdes.

Forbundsstyret vedtok i møte 9. mai 2019 å be fylkesstyret i NSF Oslo om å trekke saken (FS-sak
32/2019, se vedlegg). Fylkesstyret v/ fylkesleder ble informert om vedtaket dagen etter og fikk frist til
1. juni for å gi tilbakemelding. I fylkesstyremøte 28. mai vedtok NSF Oslo å opprettholde saken.

Forbundsstyret anbefaler landsmøtet å fatte følgende vedtak
Landsmøtet avviser saken.

Landsmøtets endelige vedtak:
Forbundsstyret skal legge til rette for at trommekorps kan brukes strategisk i profileringsarbeid.
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