NASOL
REFERAT
fra styremøtet, Victoria Hotel Hamar, fredag 22. + lørdag 23. april 2022.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Øivind Pedersen, Franziska Wika (kun lørdag),
Kjersti Egenberg, Trond Mæhlum og Jan Ola Amundsen (sekretær fredag).
-Sakliste:
20/22 Referat fra styremøtet 11. mars 2022.
Styret tok godkjent referat fra møtet 11/3-22 til etterretning.
21/22 NASOLs 57. Representantskapsmøte, Hamar, 22. – 24. april 2022:
a) Gjennomgang av helgens programposter.
Styret gjennomgikk programmet for helgen og fordelte oppgaver.
22/22 Prosjektet ”Ny musikk for orkester”.
Øivind Pedersen og daglig leder redegjorde.
NASOL har fått kr. 400.000 i bevilgning fra Sparebankstiftelsen DNB.
Nyheten slippes under Øivind Pedersens innlegg om Orkesteråret 2024
under lørdagens felles fagkonferanse.
Daglig leder, i samarbeid med Øivind Pedersen, inngår kontrakter med
komponistene i løpet av mai.
Styret ønsker at det lages en plan for markedsføring av prosjektet og de
åtte verkene.
23/22 Vestlandsk Sommarsymfoni 2022. Status og videre arbeid.
Pr. 20/4-22 er det registrert 70 søkere til kurset. Flere fiolinister er ønskelig,
og det er ledige plasser på trompet og tuba. Konsertmester og 1.fiolininstruktør
Amalie Kjældgaard har måttet melde avbud og må erstattes.
Astri Pestalozzi og daglig leder samarbeider om opptaket.
Alle søkere vil få skriftlig svar innen 1. mai.
Daglig leder arbeider videre med markedsføring for å få flere fiolinister og
planleggingen av kurset.
24/22 Orienteringssaker:
- Astri Pestalozzi orienterte om orkesterfestivalen i Plovdiv, 5. – 8. mai 2022.
Styret godkjente at Astri Pestalozzis reise kan dekkes av NASOL.
- Kulturalliansens årskonferanse og –møte i Oslo, 28. april 2022.
Styret ber daglig leder om å representere NASOL.

-2- NMR/MSF årsmøter i Oslo, 31. mai 2022.
Styret ber daglig leder om å representere NASOL.
- Frivillighet Norges årsmøte (hybrid), 1. juni 2022.
Øivind Pedersen representerer (digitalt).
- Foreningen Toneheim Folkehøgskoles årsmøte, 5. mai 2022.
Representasjon er tidligere vedtatt.
Øivind Pedersen redegjorde for opprydning i organisering og vedtekter og
anbefalte at NASOL støtter de fremlagte forslagene.
Styret i NASOL har fått tilsendte alle årsmøtedokumentene.

25/22 Styreevaluering.
Styret foretok en evaluering av sitt arbeid i perioden.
Siden dette ble gjennomført på en av de siste virkedagene til styret,
lages ingen felles oppsummering.
Styremedlemmene som er med videre, tar med seg momenter som ble tatt opp
inn i kommende styrearbeid.
Daglig leder var ikke til stede under evalueringen.
26/22 Eventuelt:
a) ”En symfonisk naturopplevelse”.
Mange NASOL-orkestre har mottatt en henvendelse fra ideskaperen Arne Nævra
om prosjektet, et nasjonalt prosjekt som skal involvere og begeistre gjennom
gripende naturscener på film og spesialkomponert musikk fremført av orkester.
Mange orkestre har fattet interesse, men savner info om økonomi, finansiering,
musikkens vanskelighetsgrad/besetning og ansvarsforhold.
Styret ber daglig leder kontakte Nævra for å avklare dette.

Møtet hevet.
……….
Jan Ola Amundsen – referent (dog ikke punkt 25/22)

