
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet på Zoom, fredag 11. mars 2022, kl. 14.30. 

 

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

S a k l i s t e : 
 
14/22   Referat fra styremøtet 5. februar 2022. 
 
    Styret tok godkjent referat fra møtet 5/2-22 til etterretning. 
 
15/22 Økonomi: 
  
  a)  Arbeidsbudsjett for 2022 – og forslag til disponering av egenkapitalen. 
 
      Styret var forlagt forslag til arbeidsbudsjett for 2022, samt daglig leders 

     saksframlegg om forslag til disponering av egenkapitalen. 
     Daglig leder gjennomgikk saksframlegget og svarte på spørsmål. 

      Vedtak: 
      Styret godkjenner foreløpig arbeidsbudsjett for 2022.  

     Styret støtter forslaget om avsetning til disse fire områdene: 
     Digitalisering av noter, støtteordning til medlemsorkestrene, avsetning til 
     Orkesteråret 2024 og prosjektet ny musikk for orkester. 
     Disponeringen av egenkapitalen skjer i et styremøte etter at svar på søknader om  
     økonomisk støtte i 2022 er kjent. 

            
 b)  Budsjett for 2024. 
 
      Styret behandlet forslag til budsjett for 2024, som også skal legges fram for 

     Representantskapet.  

      Vedtak: 
      Budsjett for 2024 godkjennes. 
 
 
 
16/22 NASOLs 57. Representantskapsmøte, Hamar, 22. – 24. april 2022: 

 
a) NASOLs egen fagkonferanse. 

 
     Styret gjennomgikk Frøydis og Kjersti sitt forslag til temaer og gjennomføring, 

    som var sendt ut som saksframlegg før møtet. 
    Styret takker Frøydis og Kjersti for godt arbeid med planene. 

    Vedtak: 
     NASOLs fagkonferanse gjennomføres med de foreslåtte temaer og med 
     gjennomføring og arbeidsfordeling som foreslått i saksframlegget. 
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 b)  Øvrige saker. 
 
      Daglig leder redegjorde for innkallingen (sendt 9/3-22) og ferdigstilling av 
      saksdokumentene til møtet. 
      Daglig leder redegjorde også for planleggingen av konsert lørdag kl. 18.00. 
        
17/22 Nettsidene orkester.no og nasol.no. 
 
 Daglig leder redegjorde for sitt saksframlegg som styret diskuterte. 
 Ulike alternativer ble vurdert, og statistikken for trafikk på nasol.no ble gjennomgått. 

 Vedtak: 
 Orkester.no beholdes som en portal for UNOF og NASOL. 
 Forbundene utvikler/opprettholder sine egne hjemmesider, under egne navn. 
  
          Daglig leder sender vedtaket til UNOF med utfyllende kommentarer. 
 
18/22 Styreevaluering. 
  
 Øivind Pedersen viste til sitt utsendte forslag til evalueringsskjema. 
 Styret gjennomgikk forslaget og foretok noen små endringer. 
 En slik evaluering bør inn i et årshjul, som daglig leder lager et forslag til. 

 Vedtak: 
 Styremedlemmene fyller ut skjemaet hver for seg. 
 Saken tas opp igjen på neste styremøte.  
           Daglig leder deltar ikke når denne saken gjennomgås og behandles. 
 
19/22 Eventuelt: 

 
a) Årsmøtet til Foreningen Toneheim Folkehøgskole. 

 
              Styret fastholder NASOLs representasjon, selv om Frøydis velger å ikke 
     delta på EOFeds orkesterfestival, som avholdes samtidig. 
 
 b) NASOLs støtte til Ukraina. 

 
    Øivind foreslår at NASOL, som mange andre organisasjoner, viser sin støtte 
    til Ukraina. Daglig leder viste til NMRs artikkel på musikk.no.  
    Styret ønsker at støtten uttrykkes flere steder, bl.a. på orkester.no, og ved 
    utsending av digitalt rundskriv til medlemsorkestrene. 
    Daglig leder følger opp saken. 
 

……. 
 Møtet hevet kl. 16.30. 
  
Jan Ola Amundsen – referent 
 

Neste styremøte: 

Fredag 22. april 2022, kl. 18.30, på Victoria Hotel Hamar. 


