NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo, lørdag 2. desember 2017, kl. 10.45.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Trond Mæhlum, Frøydis Valle Gaarder,
Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
0.

Konstituering.
Styret ble konstituert med Kjersti Egenberg som nestleder.

1.

Referat fra styremøtet 2/9-17.
Referat fra styremøtet 2/9-17 tilhørende forrige styreperiode ble registrert som
godkjent.

2.

Medlemssaker:
a) Orkesterbesøk i 2017/18.
Daglig leder redegjorde for planlagte orkesterbesøk.
Tilbudet om orkesterbesøk vil også bli sendt ut til orkestrene tidlig i 2018.

3.

Økonomi:
a)

Driftsregnskap pr. 1/12-17.
Daglig leder la fram regnskap pr. 1/12-17, som styret tok til etterretning.

4.

Orkesterkurs:
a)

VSS 2017. Oppsummering/økonomi.
Daglig leder la fram foreløpig regnskap og redegjorde generelt for økonomien.
For første gang har VSS fått avslag på fylkeskommunal støtte fra både Sogn og
Fjordane og Hordaland fylker. VO-tilskuddet og momskompesasjon er foreløpig
ikke utbetalt. Det ligger an til at NASOL må bidra med kr. 150.000 for å bringe
kursregnskapet i balanse.
Styret tok redegjørelsen og det foreløpige regnskap til etterretning.

-2b)

VSS 2018. Planer. VSS – 40 år.
Tidspunkt: 28. juli – 4. august.
Dirigent: Halldis Rønning er forespurt og vil gi et svar innen 10. desember.
Daglig leder følger opp:
- Søknad om støtte fra Sogn og Fjordane fylkeskommune (frist: 15/1-18.)
- Repertoar og engasjement av instruktører (i løpet av januar)
- NRK Sogn og Fjordane, jfr. tidligere avtale
- Facebook/sosiale medier i markedsføringsarbeidet
- Lydopptak av konserten(e)
- Alternative konsertsteder (i stedet for konsert i Eid kirke, for eksempel
aldershjem, kjøpesenter, hotell osv)

5.

NASOLs 55. Representantskapsmøte, 13.-15. oktober 2017, i Tromsø.
a) Oppsummering/evaluering.
Styret oppsummerte representantskapsmøtet og fagkonferansen som meget
vellykket, både innholdsmessig og alt rundt (hotell, konsert, middag osv).
b) Handlingsplan for perioden 2017-2020.
Styret gjennomgikk innspill til handlingsplan som ble vedtatt på
representantskapsmøtet.
Daglig leder legger ut handlingsplanen på hjemmesiden.

6.

Nettstedet ”orkester.no”.
Ingen spesielle saker om nettstedet.
Styret diskuterte NASOL og VSS på Facebook, med lenker fra hjemmesiden.
Sigurd Braathen påtar seg ansvar for å kurse daglig leder i bruk av Facebook.
Sigurd prøver også å rydde opp i våre Facebook sider i samarbeid med
forbundsleder.

7.

EOF 2018. Status. Referat fra styringsgruppas møte, 16/11-17.
Daglig leder og Trond Mæhlum referte fra styringsgruppas møte 16. november 2017.
Ved søknadsfristens utløp er det påmeldt over 1100 deltakere fra i alt 31 orkestre.
Ikke alle orkestrene vil delta med egen konsert.
Trond Mæhlum la fram revidert budsjett (versjon 7), utarbeidet etter ønske fra
styringsgruppen.
Styringsgruppen anbefaler at festivalen gjennomføres.
Styret fattet følgende vedtak:

-3”NASOL opprettholder sitt ansvar om å gjennomføre festivalen i samarbeid med
UNOF, med de forutsetninger som ble lagt fram om deltakerantall og budsjett (ver.7).
Ved eventuelle store endringer etter første betalingsfrists utløp 15. desember 2017,
vil styret ha mulighet til å endre vedtaket.”
Neste møte i styringsgruppa vil bli avtalt senere.

8.

NASOL og UNOF. Strategisamarbeid. Oppfølging etter fellesmøtet.
Styret gjennomgikk vedtaket fra styremøtet 2. september d.å.:
- Innspill til arbeidet om ny kulturmelding er og vil fortsatt bli ivaretatt.
- Plan for dirigentopplæring vil bli fulgt opp fra høsten 2018.
- Samordning av framtidige representantskaps-/landsmøter er ivaretatt og
vil bli gjennomført fra våren 2020.
- Fellesmøte vil bli avholdt høsten 2018, fortrinnsvis i september.
- Samordning av strategi-/handlinsplaner vil bli forberedt til møtene i 2020.

9.

Kulturalliansen:
a)

Medlemskap.
Vår søknad om medlemskap er innvilget, ref. e-post av 25. oktober 2017.

10.

Eventuelt.
a)

Ansettelse av to nye medarbeidere i prosjektstillinger til EOF 2018..
Styret forutsetter at daglig leder deltar i ansettelsesarbeidet.
Forbundsleder sender en e-post til festivalsjefen om det.

……
Møtet hevet kl. 15.30.
Jan Ola Amundsen – referent.
Neste styremøte:
Lørdag 3. mars 2018 kl. 10.45 – 15.45 i Oslo
Forslag til dato for styremøte/fellesmøte med UNOF: Lørdag 8. september 2018.

