
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet på Zoom, lørdag 12. juni 2021, kl. 09.45. 

 

Tilstede:  
Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Franziska Wika, Øivind Pedersen,  
Sigurd Braathen, Kjersti Egenberg og Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 

S a k l i s t e : 
 
37/21   Referat fra styremøtet 27. mai 2021. 
 
    Styret tok godkjent referat fra møtet 27/5-21 til etterretning. 

 
    
38/21 Vestlandsk Sommarsymfoni 2021: 
 
 a)  VSS digitalt. 
 
      Daglig leder redegjorde. Tilbudet om VSS digitalt vakte liten interesse,  

     kun 12 interesserte, og dermed umulig å gjennomføre. 

      Vedtak: 
      Prosjektet VSS digitalt skrinlegges, og daglig leder informerer de interesserte. 
 
 
39/21 Strategi- og handligsplan for 2020-2022. 
 
 a)  Saker fra SU-møtet i juni. 
 
      Styret tok utsendt referat fra SU-møtet 3/6-21 til etterretning. 
      Styret drøftet spesielt: 

      orkester.no 

      Vedtak: 
      Styret støtter forslaget om en work-shop med utviklerne, men med en 
      tidsramme på inntil 4 timer a kr. 1.250 + mva (jfr. tilbudet fra Studio Netting.) 
      Sigurd Braathen tiltrer arbeidet med utvikling av nettsiden, og samarbeider 
      med daglig leder om forberedelsene til work-shop og videre arbeid. 
      
  

b)  Eget webinar/lunge i juni for NASOL-orkestrenes styrer? 
 

     Styret drøftet aktuelt tidspunkt for nytt webinar. 

     Vedtak:  
     Eget webinar utsettes til september og kobles til felleswebinaret med UNOF, der 
     det må avsettes bedre tid til drøfting i separate rom. 
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 c)  Prioritering/disponering av budsjetterte midler til opprusting av notebiblioteket. 
 
      Styret drøftet saken på bakgrunn av daglig leders notat av 08.06.21 og Øivind 
      Pedersens notat i e-post av 8. og 11. juni.  

      Vedtak:  
      Daglig leder følger opp forespørselen til Norsk musikforlag om å få erstattet 
      utslitt materiale til flere av Johan Halvorsens verk. 
      Daglig leder innhenter pristilbud på ny-utgaver av verk av Johan Svendsen,  
      utgitt på Norsk musikforlag. Tilbudet forelegges styret. 
      Daglig leder innhenter oversikt over verk som NASOL-orkestrene har bestilt i 
      årenes løp for å synliggjøre mulig repertoar for andre. 
      Øivind Pedersen og daglig leder samarbeider og planlegger prosjekt med å tilføre     
      nytt reopertoar, nye verk tilpasset amatørorkestre, fram mot ”Orkestrenes år 
      2024”. 
      Styret ønsker å utarbeide en langsiktig handlingsplan for notebiblioteket som 
      strekker seg over flere år.                            
 
  
40/21  EOFed: 
 
 a)  Invitasjon til lounge, lørdag 26. juni 2021, kl. 10 - 12. 
 
      Daglig leder har sendt ut invitasjonen til våre medlemsorkestre. 
      Styreleder, som ikke får anledning til å delta, oppfordret andre til 
      å melde seg på. 

 
41/21 Eventuelt: 
 
 a)  Arbeidsutvalg (AU). 
 
      Styret drøftet Øivind Pedersens forslag om at NASOLs medlemmer i SU  

     + daglig leder utgjør AU for NASOLs styre. 
      Styret ønsker å ta forslaget opp som egen sak på neste styremøte. 
 
……. 
 Møtet hevet kl. 11.00. 
  
 
Jan Ola Amundsen – referent 
 

Neste styremøte: 
 

Lørdag 4. september 2021, i Oslo eller digitalt. 


