
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet i Oslo, lørdag 11. februar 2017, kl. 10.45. 

 

Tilstede:  
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Trond Mæhlum, Pjokken Eide  
og Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 
 

S a k l i s t e : 
 
1. Referat fra styremøtet 5-6/11-16. 
 
 Godkjent referat fra styremøtet 5-6/11-16 ble gjennomgått og kommentert. 
 
2. Medlemssaker: 
 
        a)  Utmeldinger. 
 
   Studentersamfundets Symfoniorkester i Trondheim melder seg ut av NASOL  
   fra 1. januar. 2017, ref. e-post av 10. januar d.å. 
 
   Orkesterforeningen Stjørdal melder seg ut av NASOL fra 1. januar 2017, 
       ref. e-post av 10. februar d.å. 
 
   Styret tok utmeldingene til etterretning. 

 
3.     Økonomi: 
 
        a)     Regnskap for 2016. 
 
       Daglig leder la fram regnskap for 2016, med forbehold om eventuell endring av  
       beløp for pensjonspremie.  
       Styret vedtok regnskapet, men denne eventuelle endring, og med avsetning av 
       kr. 50.000,- til EOF 2018. 
    
        a)     Budsjett for 2017 og 2018. 
 
       Styret behandlet budsjett for 2017 og ba daglig leder utarbeide et forslag til  
       foreløpig arbeidsbudsjett for 2017, sammenlignet og basert på tallene fra 2016. 
       Driftstilskuddet fra 2016 legges foreløpig til grunn for arbeidsbudsjettet. 

      Styret ba daglig leder utarbeide budsjett for 2018, basert på tallene i 
      2017-budsjettet og jusert for pris- og lønnsvekst. Budsjettet følger søknaden 
      om driftstilskudd for 2018, med frist 15. februar d.å. 
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4.     Orkesterkurs: 

 
a) VSS 2017. Status. 

 
Daglig leder ga en statusrapport:  
22 søkere pr. d.d. 
Dirigent, solist og instruktører (unntatt treblås) engasjert. 
Repertoar bestemt. 
Flyer/plakat distribuert. 
 
Styret ønsker å sette fokus på PR-arbeidet for konsertene på neste styremøte. 
Daglig leder kontakter NRKs distriktskontor i Førde med tanke på en eventuell 
reportasje (”Norge Rundt”, disritiktsnytt el.l.) 
 
 

5.       Oppfølging av NASOLs handlingsplan for perioden 2015 - 2017. 
 
 Styret gjennomgikk handlinsplanen og noterte følgende punkter til oppfølging: 
 Utvikling av ide-bank. 
 ”Håndbok-app” – Trond Mæhlum undersøker muligheter til neste møte. 
 Oppdatering av mediehåndbok – Daglig leder følger opp til neste møte. 
 Ny støtteordning for profesjonelle musikktjenester i det frivillige musikkliv – 
 DL følger opp, bl.a. lager et spørreskjema om omfang/honorarer til dirigent, solister, 
 innleie av musikere i NASOL-orkestrene. 
   
 
6. Nettstedet ”orkester.no”. 
 
        Styret gjennomgikk og kommenterte innholdet i ”orkester.no”, slik det nå foreligger, og 
 etter lanseringen 1. desember 2016. 
 Styreleder oppfordret alle i styret til å ta en kritisk gjennomgang av nettstedet, slik det 

nå foreligger, med tanke på innhold, vekting, søkefunksjoner, treff osv. 
 Daglig leder ble bedt om å sette en frist for denne gjennomgangen og samle alle 

innspill, for deretter å ta innspillene opp med nettredaktøren, Even Tømte. 
 
 
7. EOF 2018. Status. 
 
 Styreleder har bedt festivalsjefen om en statusrapport til vårt styremøte, men har ikke 
 mottatt noe.  

Styringsgruppa skal ha møte 9. mars 2017 og vil kunne rapportere etter det. 
   
 
8.       NASOL og UNOF. Oppfølging av fremdriftsplan for en felles strategi. 
  
 Styret ble forelagt UNOFs svar i e-post av 1. februar d.å.,  på vårt forslag, oversendt  
 UNOF i september 2016. UNOFs forslag om dato for et fellesmøte, 11. juni 2017 i  
 Bergen, passet ikke for NASOLs styremedlemmer. 
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Med bakgrunn i saksgangen, som DL ble bedt om å utarbeide kronologisk, 
 vedtok styret enstemmig: 
 ”Styret i NASOL ser på bakgrunn av saksgangen at det ikke er grunnlag for  
 samarbeid på strategisk nivå mellom UNOF og NASOL.” 
 Styreleder og daglig leder lager i fellesskap et svar til UNOF som tilkjennegir dette. 
 
 
9.       NMR/Musikkens Studieforbund: 
 
 a)    Innkalling til musikkting/rep.skapsmøte, Molde, 20. – 21. mai 2017. 
         

Styret vedtok at daglig leder og styremedlem Trond Mæhlum (med forbehold) 
representerer NASOL på møtene. 
 

 
10.      Toneheim Folkehøgskole: 
 
 a)    Årsmøte Toneheim, torsdag 4. mai 2017. Valg. 
         

Styret vedtok at daglig leder representerer NASOL på møtet. 
Astri Pestalozzi ønsker ikke gjenvalg som varamedlem til styret. 
Frøydis Valle Gaarder har sagt seg villig til å stille som varamedlem for neste 
periode. 
Astri Pestalozzi gir valgkomiteen melding om dette. 

 
 
11.    Notebeblioteket. 
 

 Ingen saker til behandling. 
 

12.    Møteplan. 
 
         Neste styremøte: Lørdag 6. mai, kl. 10.45-15.45, i Oslo. 
         Deretter: Lørdag 2. september, kl. 10.45-15.45, i Oslo 
 
         Rep.skapsmøtet høsten 2017 vil bli lagt til Tromsø. 
         Tromsø Byorkester er vertskap og planlegger dato, bl.a. for konsert. 
 
13.   Eventuelt. 
 
   Ingen saker til behandling. 
 
…… 
         
Møtet hevet kl. 15.45.                              
 
 
Jan Ola Amundsen – referent.  


