
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet på Teams, lørdag 28. mai 2022, kl. 10.00. 

 

Tilstede:  
Øivind Pedersen, Frøydis Valle Gaarder, Morten Skaarer, Liv Tjemsland, Franziska Wika, 
Sigurd Braathen, Ragnhild Helseth, Trond Mæhlum og Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 

S a k l i s t e : 
 
27/22   Presentasjon av nytt styre. 
 
    Styre- og varamedlemmene presenterte seg for hverandre. 
 
28/22 Referat fra styremøtet 22-23/4-22. 

 
Styret tok godkjent referat til orientering. 

 
      

29/22 Orienteringssaker: 
 
 Følgende orienteringer var sendt ut fra daglig leder på forhånd: 
 

a)  Årsmøte for Toneheim Folkehøgskole. 

      Møtet ble avholdt 5. mai 2022. Jan Ola representerte NASOL, og med fullmakt også UNOF. 

      Vedtektsendringer for å rydde i struktur/organisering ble vedtatt enstemmig. 

      Øivind ble valgt som nestleder til styret for foreningen Toneheim Folkehøgskole. 

 

b)  Prosjektet ”Ny musikk for orkester”. 

      Søknaden til Sparebankstiftelsen DNB ble som kjent innvilget med omsøkte kr. 400.000. 

      Det inngås nå kontrakter med åtte komponister, og forhåpentligvis vil de åtte vi har vært i 

      kontakt med, motta bestillingen. Vi har satt 1. mai 2023 som siste frist for levering. 

 

c)  EOF, EOFeds orkesterfestival i Plovdiv, 5. – 8. mai 2022. 

     Astri er fortsatt styremedlem i EOFed (fram til 2024) og representerte NASOL. 

     Hun referer: Ett UNOF-orkester deltok på festivalen, som samlet totalt ca 350 deltakere. 

     Mange deltakere fra Øst-Europa, og mange ungdomsorkestre. Vel gjennomført og 

     fantastisk festivalby. Fine konserter, gode work-shop-tilbud. Økonomien vil trolig gå rundt, 

     men det gjenstår å se.  

 

d)  Status for sommerkurs. 

     Besetningen for Vestlandsk Sommarsymfoni begynner å falle på plass, med drøyt 60 deltakere. 

     Vi mangler per i dag en klarinettist, to trombonister og en tubaist. 

     Arendal Sommersymfoni måtte avlyses på grunn av for få deltakere. 

     Vår avsetning på kr.50.000 som støtte til kurset, faller derfor bort. 
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e)  Våre nettsider, orkester.no og nasol.no 

     Vi har lenge drøftet nettsidene. Orkester.no er vår felles nettside med UNOF.  

     UNOF har denne som sin eneste side, og har derfor alt sitt stoff samlet der. 

     NASOL har valgt å beholde sin egen nettside, nasol.no, der man finner alt det spesifikke 

     for vår organisasjon. Verken UNOF eller NASOL er fornøyd med dagens situasjon.  

     Vi avklarte vårt standpunkt i møtet 11. mars i år, der vi vedtok: 

     ”Orkester.no beholdes som en portal for UNOF og NASOL.  

       Forbundene utvikler/opprettholder sine egne hjemmesider, under egne navn.” 

     UNOF har ikke gitt sin tilbakemelding på dette og vil avvente behandling til sitt 

     første møte med det nye styret i slutten av juni. 

 

f)  TONO-avtalen 

     Det har vært mye frem og tilbake de siste årene, med perioder med og utan sentral avtale. 

     Fra 1/1-22 har NMR forhandlet fram en sentral avtale, som NASOL og orkestrene er en del av. 

     Info om avtalen er kjent for orkestrene og ligger på nasol.no. 

     I 2022 betaler NASOL kr.  63.666  for at orkestrene vederlagsfritt kan spille verk som TONO 

     har rettigheter i, dog med noen begrensninger. 

 

Vedtaksssaker: 
 
30/22  Konstituering. 
 
 Forbundsleder redegjorde.  
 NASOL har ingen vedtektsfestete krav til konstituering av styret. 
 Det har likevel vært praktisk å konstituere styret med en nestleder, nummererte 
 varamedlemmer og to representanterer til samarbeidsutvalget med UNOF. 
 

 Enstemmig vedtak: 
 Nestleder: Frøydis Valle Gaarder. 
 Varamedlemmer: 1. Sigurd Braathen, 2. Ragnhild Helseth, 3. Trond Mæhlum. 
 To representanter til SU: Øivind Pedersen og Frøydis Valle Gaarder. 
 
31/22 Enefullmakter bank: 
 
 Daglig leder redegjorde for skriftlig saksframlegg, på bakgrunn av henvendelse fra 
 vår revisor, Langseth Revisjon AS, i brevnummer 1, datert 8. april 2022. 
  

 Enstemmig vedtak: 
 Styret gir daglig leder i NASOL enefullmakter til forbundets bankkonti. 
 Ved utbetalinger/transaksjoner som angår daglig leder, skal disse attesteres av 
 forbundsleder. 
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Drøftingssaker: 

 
32/22 Oppsummering fra fagkonferansen i april. 
  
 Frøydis Valle Gaarder redegjorde for gjennomføringen av fagkonferansen. 
 Notater fra konferansen var sendt ut til styret på forhånd. 
 Styret tar notatene med i arbeidet med å utarbeide en tiltaksplan for NASOL, 
 se sak 34/22. 
 
33/22 Gjennomgang av strategi- og handlingsplan 2022 – 2024. 
  
 Frøydis Valle Gaarder redegjorde og viste til vedtatt felles plan med UNOF, 
 som også var utsendt på forhånd. 
 Styret diskuterte planen, som favner bredt, og som derfor bør konkretiseres  
 i en tiltaksplan for NASOL, se sak 34/22. 
  
34/22 Oppstart med tiltaksplan for NASOL. 
 
 Med bakgrunn i de to foregående sakene, ser styret behov for å konkretisere og 
 utarbeide en tiltaksplan for NASOL for perioden 2022 – 2024. 
 Styret ber forbundsleder, nestleder og daglig leder forberede saken og legge fram  
 et forslag til neste styremøte. 
 
35/22 NASOL – 75 år i 2023. 
 
 Styret er enig om at jubileet bør markeres og drøftet ulike forslag: 
 - Jubileumskonsert i Universitetets Aula 
 - Jubileumsmiddag i tilknytning til konserten 
 - Jubileumssskrift i en eller annen form 
 - Jubileumslogo (digital, klistremerker) som orkestrene kan benytte i 2023. 
 Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
 
36/22 Orkesteråret 2024. 
 
 Forbundsleder redegjorde.  
 Prosjektleder Birgit Djupedal fra UNOF og Øivind Pedersen presenterte året 
 på vår felles fagkonferanse i april. 
 Daglig leder sender presentasjonen til styret. 
 På neste styremøte bør styret finne representanter til en arbeidsgruppe, som vil bestå 
 av representanter fra UNOF, NASOL og evt. andre. 
 Saken tas opp igjen på neste styremøte. 
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37/22 Eventuelt. 
 
 a) Digitalisering av noter. 
 
     Ragnhild Helseth tok opp saken. 
     Hun har registrert at noter i hennes orkester nå stort sett distribueres digitalt. 
     Daglig leder og Sigurd Braathen redegjorde litt for det pågående digitaliserings- 
     arbeidet med tanke på nytrykk av Halvorsen-materialer. 
     Daglig leder redegjorde for henvendelser fra medlemsorkestre som gjerne vil 
     donere sine notesamlinger til NASOL. 
     Saken vil bli fulgt opp i senere styremøter. 
 
 b) Årshjul for styremøter. 
 
     Styret ønsker at det utarbeides en plan for periodisering av styremøtene og 
     hvilke saker som tradisjonelt behandles på de ulike møtene. 
     Forbundsleder og daglig leder legger fram et forslag til årshjul på neste møte. 
 
 
 

NESTE STYREMØTE: Lørdag 10. september kl. 11.00 i Oslo. 
 
  
Møtet hevet kl. 12.15. 
 
………. 
  
Jan Ola Amundsen – referent 
 


