NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo, lørdag 6. oktober 2018, kl. 10.45.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Pjokken Eide,
Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
18/18 Referat fra styremøtet 10/5-18.
Godkjent referat fra styremøtet 10/5-18 tatt til etterretning.
19/18 Medlemssaker.
Ingen saker til behandling, og ingen endringer på medlemslisten.
Daglig leder informerte om gjennomført orkesterbesøk hos Sør-Trøndelag
Orkesterforening, 5. september 2018.
Flere orkestre ønsker besøk i løpet av høsten og vinteren.
20/18 Økonomi.
a)

Budsjettkontroll pr. 1/10-18.
Daglig leder gjennomgikk regnskapstall og prognoser pr. 1/10-18.
Utgiften til EOF 2018 vil bli dekket av tidligere avsatte midler.
Styret tok gjennomgangen til etterretning.

b)

NASOLs slagverksutstyr.
Daglig leder redegjorde. NASOLs slagversutstyr ble innkjøpt på 70-tallet.
Instrumentene er lagret på Toneheim folkehøgskole og har vært benyttet til
NASOLs orkesterkurs. Etter ombyggingen av skolens kjeller, har ikke NASOL
et eget rom til bibliotek og lager, og dermed er oppbevaring og kontroll av
slagverksutstyret blitt vanskeliggjort. Instrumentene er gamle og delvis utdatert.
Siden instrumentene nå kun er i bruk en gang i året, og tilgangen til lån av
nyere og bedre slagverksinstrumenter på Nordfjordeid er god, er det ikke lenger
behov for utstyret. Toneheim folkehøgskole ønsker å kjøpe alt samlet.
Vedtak:
Styret godkjenner salg av NASOLs slagverksutstyr og gir daglig leder fullmakt til
å forhandle pris og gjennomføre salget.

-221/18 Orkesterkurs.
a)

Vestlandsk Sommarsymfoni 2018. Evaluering, regnskap og rapport.
Daglig leder la fram foreløpig regnskap for VSS 2018, som trolig vil kunne
bringes i tilnærmet balanse med et tilskudd på kr. 150.000 fra NASOL.
Daglig leder referte fra deltakerne evaluering.
Det nye opplegget rundt kammermusikk og opptredener rundt i kommunen ble
vel mottatt og bør videreføres og –utvikles til senere kurs.
Styret diskuterte også dirigent/instruktørteam, med referanser til deltakernes
evalueringer.
Kursrapporten ferdigstilles mot slutten av året.

b)

Vestlandsk Sommarsymfoni 2019. Tidspunkt og foreløpige planer.
Styret diskuterte tidspunkt for kurset og bestemte å flytte kurset inn i august,
nærmere bestemt 3. – 10. august 2019.
Daglig leder ble bedt om å forespørre Halldis Rønning om å dirigere.
Repertoar utarbeides i samarbeid med dirigent og legges fram for styret til
godkjenning senere.

22/18 EOF 2018. Evaluering, regnskap og rapport.
Styret gjennomgikk økonomisk rapport av 28. september d.å. fra festivalsjefen.
Sparebanken Vest ga 5. oktober d.å. endelig avslag på søknaden om gavemidler.
Det betyr at UNOF og NASOL må inn med midler for å bringe regnskapet i balanse.
NASOL har avsatt midler i 2016 og 2017 som er tilstrekkelig til å dekke vår del.
Styret konkluderte med at EOF 2018 var meget godt planlagt og gjennomført.
Vedtak:
Styret ber leder innkalle styringsgruppa til et møte for evaluering, samt gjennomgå
regnskap og rapport.
23/18 Ny kulturmelding og regionreform. Tre spørsmål fra Miljøpartiet de Grønne (MdG).
Styret gjennomgikk henvendelsen fra kulturutvalget i MdG, med tre spørsmål om
nasjonal kulturpolitikk og regionreform. Styret diskuterte svar på spørsmålene.
Vedtak:
Forbundsleder og daglig leder sammenfatter svarene etter møtet og sender disse
til kulturutvalget i MdG innen mandag 8. oktober d.å.
24/18 Strategisk samarbeid med UNOF. Saker og oppnevning av samarbeidsutvalg.
Styret i NASOL har foreslått for UNOFs styre at et samarbeidsutvalg bestående av
to styrerepresentanter fra hver organisasjon planlegger strategisamarbeid før det
innkalles til et fellesmøte med styrene.
UNOFs styre har bifalt forslaget og oppnevnt sine to representanter.

-3Vedtak:
Styret oppnevner styreleder Astri Pestalozzi og styremedlem Frøydis Valle Gaarder
som representanter til samarbeidsutvalget med UNOF. Styret ber utvalget avdekke
områder og saker det er naturlige å samarbeide strategisk om, og planlegge
prosessen fram mot felles helg for landsmøter, våren 2020.
25/18 Norsk musikkråd/Musikkens Studieforbund:
a)

Referat fra ekstraordinært musikkting i Oslo, 25. august 2018.
Astri Pestalozzi og Jan Ola Amundsen representerte.
Bakgrunnen for ekstraordinært musikkting var opptak av to nye organisasjoner,
Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund.

26/18 Kulturalliansen:
a)

Innkalling til medlemsmøte i Oslo, torsdag 18. oktober 2018 .
Styret ber Jan Ola Amundsen om å representere.

27/18 Foreningen Toneheim Folkehøgskole:
a)

Innspill-seminar med organisasjonene, 29. september 2018 .
NASOL hadde ikke anledning til å delta på seminaret.
Daglig leder informerte Toneheim om dette i god tid før møtet.

28/18 Møteplan for 2018.
Styret foreslår følgende møteplan:
- Styremøte i Oslo, lørdag 24. november 2018, som tidligere bestemt.
- Styremøte i Oslo, lørdag 9. februar 2109, foreslås.
29/18 Eventuelt.
a)

Notebiblioteket. Utsending av noter og betaling.
Sigurd Braathen påpekte at utsending av noter i oppkrav påfører orkestrene
ekstra utgifter.
Daglig leder drøfter med bibliotekaren alternative måter å sende ut noter/kreve
inn lånegebyret på.

……
Møtet hevet kl. 15.20.
Jan Ola Amundsen – referent.

