NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo, søndag 7. september 2014, kl. 10.00.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Ragnhild Helseth, Ingmar Wåhlberg, Pjokken Eide og
Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
1.

Referat fra styremøtet 10-11/5-14.
Godkjent referat fra styremøtet 10-11/5-14 ble gjennomgått.

2.

Medlemslisten.
Ingen endringer og ingen saker til behandling.

3.

Økonomi:
a)

Regnskap pr. 1/9, sammenliknet med arbeidsbudsjettet for 2014.
Styret gjennomgikk utsendt regnskap pr. 1/9-14, som ble sammenliknet og
vurdert i forhold til arbeidsbudsjettet. Regnskapet for 2014 vil trolig kunne
bringes i balanse,
Styret tok vurderingene til etterretning.

4.

Orkesterkurs:
a)

Vestlandsk Sommarsymfoni 2014.
Evaluering og økonomi.
Daglig leder redegjorde.
Gjennomgangen av kursevalueringen viser at de fleste er meget godt fornøyd
med årets kurs, dog med unntak av maten på folkehøgskolen. Dette er allerede
tatt opp med rektor og vil bli fulgt opp i forhold til neste års kurs.
Styret gjennomgikk revidert strategi- og handlingsplan for VSS.
Planen vil bli oppdatert med de forslag til forbedringer som styret noterte seg.
Daglig leder la fram foreløpig regnskap, som trolig vil kunne bringes i balanse
med kr. 100.000 i tilskudd fra NASOL.

-2b)

Vestlandsk Sommarsymfoni 2015.
Planer.
Med bakgrunn i evaluering av årets kurs, ønsker styret å reengasjere Bjarte
Engeset som dirigent og kunstnerisk leder.
Daglig leder fikk fullmakt til å engasjere instruktører, der styret ønsker en bedre
kjønnsbalanse med minst to kvinnelige instruktører.
Tidspunktet er bestemt: 1. – 8. august 2015.

5.

NASOLs hjemmeside, facebook og nyhetsbrev.
Hjemmesiden er fortsatt ikke ferdigstilt fra Glomma Datas side.
Forbundsleder og daglig leder følger opp og forventer å kunne publisere siden i løpet
av september. Styret får anledning til uttalelse før den nye siden vil erstatte den
gamle.
Facebook og nyhetsbrev følges opp av Wåhlberg og Pestalozzi.

6.

NASOLs musikkpolitiske saker.
Daglig leder følger opp henvendelsen til Nord-Rogaland Symfoniorkester om evt.
orkesterbesøk og evt. møte med kulturministeren.
Daglig leder og forbundsleder ber om et møte med daglig leder i Norsk musikkråd for
å drøfte musikkpolitiske saker som NMR fronter og eventuelle saker som NASOL bør
fronte alene eller sammen med andre organisasjoner.
Forbundsleder prøver å få et møte med statssekretæren i KD, evt. kulturkomiteen.

7.

NASOL og UNOF.
UNOF ønsker også et møte der styrene kan drøfte aktuelle saker som UNOF og
NASOL kan samarbeide tettere om.
Daglig leder foreslår aktuelle datoer for et slikt møte, etter at NASOLs møteplan i
høst og vinter er lagt.

8.

NMR/Musikkens Studieforbund:
a)

Invitasjon til høstsamling/ledersamling, Gardermoen, 18. – 19. oktober 2014.
Forbundsleder deltar. Daglig leder sørger for påmelding.

b)

Bekjentgjøring av landsmøte, Hamar, 29. – 31. mai 2015.
Styret har merket seg datoene. Representasjon avgjøres senere.

-39.

Norsk kulturskoleråd:
a)

Invitasjon til landsmøte, Hotel Alexandra i Loen, 16. – 17. oktober 2014.
Ragnhild Helseth undersøker om hun kan representere NASOL.
Daglig leder kan møte, dersom Helseth ikke kan.

10.

EoFed:
a)

Informasjon om orkestertreffet i Cremona, 3. – 7. juni 2015.
Vi har foreløpig ikke mottatt ytterligere informasjon om festivalen.
EOFed skal ha styremøte den 28. september 2014. Etter dette møtet må vi
forvente å kunne sende ut invitasjon til medlemsorkestrene, med all praktisk
informasjon og påmelding.

b)

Nytt fra styret.
Det planlagte styremøtet i juni er flyttet til 28. september 2014.
Astri Pestalozzi vil delta.

11. Notebiblioteket.
Det er foretatt noen innkjøp av noter til biblioteket på årets budsjett.
Flere innkjøp planlegges i løpet av høsten.
12. Møteplan for høsten 2014/våren 2015.
Styremøte i Oslo: Lørdag 29. november 2014.
Styremøte i Oslo: Lørdag 31. januar 2015.
Styremøte/orkesterkonferanse for Hedmark/Oppland i april/mai.
13. Eventuelt:
a)

Oppsummering etter orkesterkonferansen i Molde i mai 2014.
Styret ønsker å drøfte innhold og opplegg rundt en framtidig
orkesterkonferanse, med tanke på endringer for å skape større engasjement og
bedre utbytte for deltakerne.

…..

Møtet hevet kl. 15.00.

Jan Ola Amundsen – referent.

