NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo, lørdag 29. november 2014, kl. 10.00.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Ragnhild Helseth, Sigurd Braathen og
Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
1.

Referat fra styremøtet 7/9-14.
Godkjent referat fra styremøtet 7/9-14 ble gjennomgått.

2.

Medlemslisten.
Bryn orkesterforening søker i e-post av 18. november d.å. om hvilende medlemskap.
Styret innvilget orkesteret hvilende medlemskap for 2014, 2015 og 2016.
Daglig leder underretter orkesteret om vedtaket.
Kamork (Trondheim) har ikke hatt aktivitet siden våren 2013. Orkesteret ber i e-post
av 23. oktober d.å. om å bli løst fra sitt medlemskap i NASOL. Styret tok utmeldelsen
til etterretning.

3.

Økonomi:
a)

Regnskap pr. 21/11, sammenliknet med arbeidsbudsjettet for 2014.
Styret gjennomgikk utsendt regnskap pr. 21/11-14, som ble sammenliknet og
vurdert i forhold til arbeidsbudsjettet. Regnskapet for 2014 vil trolig vise et
mindre underskudd, bl.a. fordi sluttfakturaen fra Glomma Data for ferdigstillelse
av hjemmesiden ble betydelig høyere enn antatt. Astri Pestalozzi vil forhandle
med firmaet med tanke på en reduksjon av fakturabeløpet.
Styret tok regnskapet og vurderingene til etterretning.

4.

Orkesterkurs:
a)

Vestlandsk Sommarsymfoni 2014.
Økonomi.
Daglig leder redegjorde.
Daglig leder gjennomgikk foreløpig regnskap, som var utsendt på forhånd, og
som trolig fortsatt vil kunne bringes i balanse med kr. 100.000 i tilskudd fra
NASOL.
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Vestlandsk Sommarsymfoni 2015.
Planer.
Med bakgrunn i evaluering av årets kurs, ønsker styret å reengasjere Bjarte
Engeset som dirigent og kunstnerisk leder. (Umiddelbart etter styremøtetmøtet
har Engeset bekreftet reengasjementet). Styret ser gjerne at en Sjostakovisjsymfoni blir hovedverket.
Daglig leder fikk fullmakt til å engasjere instruktører, der styret ønsker en bedre
kjønnsbalanse med minst to kvinnelige instruktører.
Tidspunktet er fortsatt bestemt til 1. – 8. august 2015.

5.

NASOLs hjemmeside, facebook og nyhetsbrev.
Hjemmesiden er nå ferdigstilt og publisert, og styret gjennomgikk hjemmesiden.
Styret er meget godt fornøyd med den nye siden. Forbundsleder anmodet
styremedlemmene om å følge med på siden og notere seg/sende inn forslag til
forbedringer ved jevne mellomrom. Styret var enig om å vente med strukturelle
endringer til hjemmesiden har vært i bruk en tid.
Info til medlemsorkestrene om vår nye hjemmeside, planlegges utsendt i desember.
Her oppfordres orkestrene spesielt om å sende inn sine aktiviteter til kalenderen.
Facebook og nyhetsbrev må følges opp av Wåhlberg og Pestalozzi.
Sigurd Braathen tilbød seg å bistå i arbeidet med Facebook.

6.

NASOLs musikkpolitiske saker.
Forbundsleder og daglig leder hadde 27. oktober d.å. et møte med daglig leder i
Norsk musikkråd, Magnar Bergo, for å avklare musikkpolitiske saker som NMR
fronter og eventuelle saker som NASOL bør fronte alene eller sammen med andre
organisasjoner.
Som en følge av dette, ba NASOL om å få komme på høring i Stortingets familie- og
kulturkomite, hvilket daglig leder deltok i torsdag 6. november d.å.
Styret har mottatt referat fra møtet 27/10, samt høringsuttalelsen.
NASOL har nå mottatt brev fra NMRs valgkomite, med forslagsfrist 15. januar 2015.
Bergo oppfordret oss til å delta aktivt i nomineringsarbeidet, gjerne sammen med
andre organisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Daglig leder kontakter UNOF
og ser hvordan vi tar dette arbeidet videre.

7.

NASOL og UNOF.
UNOF ønsker også et møte der styrene kan drøfte aktuelle saker som UNOF og
NASOL kan samarbeide tettere om.
UNOF har et konkret forslag om at et slikt fellesmøte kan kombineres med et
orkestermøte for UNOF- og NASOL-orkestrene I Hedmark og Oppland, i helgen 10. –

-312. april 2015, på Hamar. Datoen passet ikke for Pestalozzi og Helseth, og daglig
leder sender en forespørsel om dette til resten av styre- og varamedlemmene.
Vi avventer svar før vi eventuelt planlegger videre.
UNOF har sendt oss et forslag om at UNOF/NASOL kan være vertskap for EOFeds
orkesterfestival i 2018, hvilket NASOL-styret ønsker å se nærmere på ved neste
styremøte.
8.

NMR/Musikkens Studieforbund:
a)

Referat fra høstsamling/ledersamling, Gardermoen, 18. – 19. oktober 2014.
Forbundsleder refererte og vil sende en kort skriftlig rapport fra samlingen

b)

Pilotkurs: Musikklokaler og akustikk, 20.- 22. februar 2015.
Musikklokaler.no ønsker at orkesterfeltet er representer på dette kurset.
Sigurd Braathen deltar fra NASOL og sender påmelding selv.

c)

Brev av 25. november d.å. fra NMRs valgkomite.
NASOL vil ta initativ til å forsøke å få fremmet et felles forslag fra små
og mellomstore organisasjoner.
Lene Haus, tidligere leder i UNOF og nå aktiv medlem av NASOL-orkester,
hadde vært en god orkesterkandidat og bør forespørres.

9.

Frivillighet Norge:
a)

Årsmøte og festlunsj, torsdag 4. desember d.å., i Oslo.
Daglig leder deltar. Styret får oversendt forslag til årsmøteresolusjoner for evt.
kommentarer.

b)

Topplederkonferanse, torsdag 15. januar 2015, i Oslo.
Daglig leder deltar.

10.

Norsk kulturskoleråd:
a)

Referat fra landsmøtet, Hotel Alexandra i Loen, 16. – 17. oktober 2014.
Ragnhild Helseth deltok og har sendt e-post til styret fra konferansen.
Ny rammeplan for kulturskolene og Skår-utvalgets inntilling til fremtidens
kulturskole sto sentralt på agendaen.
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EoFed:
b)

Informasjon om orkestertreffet i Cremona, 3. – 7. juni 2015.
Påmeldingsfristen til neste års orkestertreff er 30. november. Foreløpig vet
styret at Sør-Trøndelag Orkesterforening vil søke om å få delta.
Daglig leder sender ut en påminnelse om fristen, med mulighet til å
etteranmelde seg fram til 5. desember, umiddelbart etter styremøtet.

b)

EOFeds Representantskapsmøte i Cremona, juni 2014.
Astri Pestalozzi er styremedlem i EOFed og foreslås av NASOL gjenvalgt.
Frøydis V. Gaarder representerer på møtet sammen med Pestalozzi.

12. Notebiblioteket.
Alle innkjøp av noter til biblioteket på årets budsjett er nå foretatt.
Det tilkommer en utgift på ca. 2.000 kroner i forhold til regnskapet pr. 21/11-14.
13. Møteplan for våren 2015.
Styremøte i Oslo: Lørdag 31. januar 2015.
Orkesterkonferanse for Hedmark og Oppland/fellesmøte med UNOF, Hamar,
10. – 12. april 2015.
Evt. styremøte i Oslo: Søndag 10. mai 2015.

14. Eventuelt.
Ingen saker til behandling.
……..
Møtet hevet kl. 14.10.

Jan Ola Amundsen – referent.

