NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo lørdag 5. – søndag 6. september 2015.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Pjokken Eide og
Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
1.

Referat fra styremøtet 17/6-15.
Ingen kommentarer til godkjent referat fra styremøtet 17/6-15.

2.

Medlemssaker:
Ingen saker til behandling.

3.

Økonomi:
a)

Driftsregnskap pr. 1/9-15, i forhold til arbeidsbudsjett for 2015.
Daglig leder gjennomgikk utsendt regnskap.
I forhold til at vi år også vil få et ekstra statlig driftstilskudd, vil regnskapet
trolig gi positivt årsresultat.

4.

Orkesterkurs:
a)

VSS 2015. Evaluering og foreløpig regnskap.
Daglig leder la fram foreløpig regnskap for kurset. Regnskapet vil trolig kunne
bringes i balanse med et tilskudd fra NASOL på kr. 80.000,-.
Styret kommenterte enkelte av punktene fra deltakerevalueringene.
Styret vil fortsette evalueringen av kurset på neste styremøte.

b)

VSS 2016. Planer.
Styret ba daglig leder kontakte Bjarte Engeset for reengasjement i 2016, og
starte drøftinger om hovedprogram.
Daglig leder fikk også fullmakt til å starte arbeidet med å engasjere instruktører,
med tanke på å ha alle navnene på plass i februar/mars 2016.
Øvrige planer tas opp igjen på neste styremøte.

-25.

NASOLs 54. Rep.skapsmøte og fagkonferanse, Lillehammer, 24. - 25. oktober 2015.
a)

Innkalling og invitasjoner. Representantenes egenandel.
Daglig leder sørger for innkalling til representantskapsmøtet innen 11/9-15.
Følgende inviteres: Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, Norsk
kulturskoleråd, UNOF, Toneheim Folkehøgskole, æresmedlem Kjell Wernøe.
Styret vedtok å fastsette representantenes egenandel til kr. 2.000,-.

b)

Styrets beretning for perioden 2013-2015.
Styret gjennomgikk forrige beretning og foretok strukturelle endringer.
Daglig leder utarbeider forslag til beretning, som sendes ut til godkjenning av
styret med svarfrist fredag 11/9 kl. 9. Beretning og regnskap sendes ut sammen
med innkallingen til møtet.
Styret ønsker å behandle forslag til beretning på et tidligere tidspunkt, og ber
daglig leder legge opp til det i fremtiden.

c)

Styrets forslag til handlinsplan for perioden 2015-2017.
Styret gjennomgikk handlingsplan for inneværende periode og foretok forslag til
endring av struktur og innhold. Forbundsleder og daglig leder samarbeider om et
forslag til ny handlingsplan, som sendes ut til høring og godkjenning i styret.
Handlinsplanen blir sendt ut i sakspapirene og vil få en grundig behandling i
forkant av og under Representantskapsmøtet.

d)

Fagkonferansens tema og innhold.
Styret venter på tilbakemelding fra fagkonferansen innleder, Svein Spjelkavik.
Daglig leder følger opp kontakten.
Styret gjennomgikk timeplan for konferansen, der hovedtemaet er
”Markedsføring og mediehåndtering”.

6.

NASOLs hjemmeside, facebook og nyhetsbrev.
Ingen spesielle saker til behandling.

7.

NASOL og UNOF. Oppfølging etter fellesmøtet 5/9-15.
Styrene i NASOL og UNOF ble i sitt fellesmøte den 5/9-15 enige om følgende felles
vedtak:
”UNOF og NASOL skal i fellesskap være det samlende talerøret og stemmen til
”Orkester-Norge”. Forbundene skal definere og utarbeide felles strategiområder for
saker som angår både det unge og det voksne orkesterlivet. Et viktig felles mål er at
ungdom skal fortsette å spille som voksne.
- Styrene ber de to daglige lederne om i fellesskap å utarbeide et forslag til plan for en
samordnet strategiprosess.
- NASOL og UNOF er enige om å starte arbeidet med å utvikle nettstedet

-3http://orkester.no og utrede form og innhold. Det utpekes 2 personer fra hvert styre
til en felles arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag til konsept innen utgangen
av året.”
NASOLs styre utpekte Frøydis V. Gaarder og Pjokken Eide til å sitte i gruppen.
8.

Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund:
a)

Konferanse om akustikk/musikklokaler, Hamar, 24. - 25. september 2015.
Daglig leder deltar.

b)

Ledermøte, Gardermoen, 23. – 24. oktober 2015.
Forbundsleder vurderer deltakelse under deler av fredagen, 23/10.

9.

EOFed:
a)

Orkesterfestival, Bergen, 10. – 13. mai 2018.
Styrene i UNOF og NASOL har påtatt seg et felles ansvar for å arrangere den
11. europeiske orkesterfestivalen i Bergen i mai 2018. Styrene i UNOF og
NASOL har blitt enige om en prosjektorganisering med styrene som
prosjekteiere, og med en styringsgruppe med en styrerepresentant (med vara)
fra hvert forbund, og med Terje Winther (UNOF) som prosjektleder, Jan Ola
Amundsen og Øyvind Andersen (UNOF Hordaland) som prosjektmedarbeidere.
Prosjektleder utarbeider raskt en tidsplan/milepælsplan og budsjett som legges
fram for styringsgruppa og de respektive styrene. Begge styrer må vedta
prosjektorganiseringen.
Styret i NASOL oppnevnte Astri Pestalozzi som vår styrerepresentant, og med
Frøydis V. Gaarder som vara.

b)

Nytt fra styret.
EOFeds styre ønsker å legge neste styremøte til Bergen, våren 2016.

10.

Notebeblioteket.
Daglig leder orientert om ombygging av biblioteket på Toneheim Folkehøgskole,
og at NASOL-biblioteket vil få en ny og samlokalisert plassering i løpet av høsten.

11. Eventuelt.
Ingen saker til behandling.
……
Møtet hevet søndag 6/9-15 kl. 14.00.

Jan Ola Amundsen – referent.

