
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet på Zoom, torsdag 27. mai 2021, kl. 18.00. 

 

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 : 
 
29/21   Referat fra styremøtet 17. april 2021. 
 
    Styret tok godkjent referat fra møtet 17/4-21 til etterretning. 

 
    
30/21 Vestlandsk Sommarsymfoni 2021: 
 
 a)  Videre planer – gjennomføring/avlysning. 
 
      Styret gjennomgikk daglig leders notat om smittevernskrav, basert på 

     regjeringens råd og anbefalinger og NMRs/MSFs veileder for smittevern 
     på musikkøvelser. 
     Styret drøftet muligheter for alternative organisering og gruppestørrelse, 
     for å kunne gjennomføre kurset, men uten at man fant en løsning innenfor 
     smittevernskravene. 

      Vedtak: 
     Vestlandsk Sommarsymfoni 2021 avlyses. 
     Kjersti Egenberg og daglig leder samarbeider om forslag til tekst i e-post 
     som sendes deltakere/søkere til kurset. Forslaget legges fram for styret før 
     utsendelse senest 31. mai.  

 
 
31/21 Strategi- og handligsplan for 2020-2022. 
 
 a)  Saker fra SU-møtet i mai. 
 
      Styret tok utsendt referat fra SU-møtet 11/5-21 til etterretning. 
  

b)  Felles webinar, lørdag 29. mai 2021, kl. 11.00 – 13.00. 
 

     Daglig leder orienterte om plan for gjennomføring av webinaret og påmelding 
     pr. 27/5, 11 fra NASOL og 9 fra UNOF. Styret mener påmeldingen er i minste 
     laget. 

     Vedtak:  
     Daglig leder sender umiddebart en påminnelse om webinaret til NASOLs 
     medlemsorkestre, med mulioghet for påmelding i løpet av 28. mai. 
     Daglig leder undersøker med Terje Winther om mulighet for opptak av webinaret. 
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 c)  Eget webinar/lounge for NASOL-orkestrenes styrer. 
 
      Styret vurderer eventuelt behov og tidspunkt for et eget etter at felleswebinaret  
      er avholdt. 
 
 d)  Kartlegging av orkestertilbud til studenter. 
 
      Daglig leder redegjorde.  
      NASOL og UNOF har sendt en spørreundersøkelse til et utvalg av sine 
      medlemsorkestre i byer med studentmiljø, med svarfrist 10. juni. 
      Styret er opptatt av at denne satsingen skal gi orkestrene drahjelp i 
      rekrutteringsarbeidet, og at orkestertilbudene blir synlig for studentene 
      ved oppstart til høsten.  

      Vedtak:  
      Daglig leder følger opp saken snarest i samarbeid med UNOFs adminitrasjon. 
 
 
32/21  Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund: 
 
 a)  Referat musikkting/rep.skapsmøte, 7. – 9. mai 2021. 
 
      Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen, som representerte NASOL, refererte. 
      Forslaget om sammenslåing av NMR og MSF skal utredes nærmere, og styret 
      vil følge denne saken i tiden som kommer. 
      Daglig leder sender de skriftlige referatene til styret, når disse foreligger. 
 
33/21  Foreningen Toneheim Folkehøgskole: 
 
 a)  Referat fra årsmøte, torsdag 29. april 2021. 
 
      Øivind Pedersen, som representerte NASOL og ble innvalgt som styremedlem  

     for ett år, refererte. 
      Daglig leder sender referat fra årsmøtet og ny strategiplan til styret, når dette 
      foreligger. 
  
34/21  EOFed: 
 
 a)  Referat fra generalforsamling (digital), lørdag 8. mai 2021, kl. 10 - 13. 
 
      Øivind Pedersen, som representerte NASOL, refererte. 

     Astri Pestalozzi ble gjenvalgt som styremedlem for en siste periode. 
     Daglig leder sender referatet til styret, når det foreligger. 
 
 
 
 
 

 



- 3 - 
 

35/21 Frivillighet Norge: 
 
 a)  Referat fra årsmøte (digitalt), torsdag 27. mai 2021. 
 
      Jan Ola Amundsen, som representerte NASOL, refererte og sender referatet 
      til styret, når dette foreligger. 
 
 
36/21  Eventuelt. 
 
 Ingen saker til behandling. 
 
 
……. 
 Møtet hevet kl. 20.00. 
  
 
Jan Ola Amundsen – referent 
 

Neste digitale styremøte: 
 

Lørdag 12. juni 2021, kl. 09.45 – 11.00. (NB! Endret klokkeslett!) 


