NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Sandefjord, lørdag 5. – søndag 6. november 2016.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum,
Morten Westerfjell og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
1.

Referat fra styremøtet 5/9-16.
Godkjent referat fra styremøtet 5/9-16 ble gjennomgått og kommentert.

2.

Medlemssaker:
a) Søknad om medlemskap.
Vestregionens Ungdomssymfonikere søker i brev av 5. november d.å. om
medlemskap i NASOL. Siden søknaden ikke forelå skriftlig til styremøtet, fikk
daglig leder styrets fullmakt til å innvilge søknaden.
Daglig leder underretter orkesteret om innvilget medlemskap i NASOL
fra 1/1-17.

3.

Økonomi:
a)

Driftsregnskap pr. 1/11-16.
Daglig leder la fram regnskap pr. 1/11-16, som styret tok til etterretning.

4.

Orkesterkurs:
a)

VSS 2017. Planer. Forslag til kriterier til uttak.
Daglig leder arbeider med å engasjere dirigent og instruktører til kurset.
Dette, samt repertoar, bør være på plass i god tid før utlysningen av kurset.
Styret drøftet forslag til kriterer for uttak av kursdeltakere, og fattet følgende
vedtak:
”Kriterier for utvalg ved for mange søkere:
- Medlemmer av NASOL-orkestrene prioriteres
- Gruppelederfunksjon og soloblåsere sikres
- Søkere som aldri har vært med før, prioriteres
- Deltakelse siste 10 år kartlegges
- Fordelingen mellom orkestrene vektlegges
- Skønn – ut fra kjennskap til den enkelte – utvises

-2Samlet hensyn til kursorkesteret:
- Flest mulig med
- Ikke ”perfekt” balanse, men heller ikke en fordelig som ”ødelegger”
- Strekke seg lengre ved uttak til ”truede instrumenter”
Styret:
- Det er ønskelig at styret er representert på kurset.
Vedtatt mot 1 stemme (Morten Westerfjell)

- Det skal tilstrebes at styremedlemmene deltar på kurset.
Vedtatt med 3 stemmer (Astri Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Morten Westerfjell)
Alternativt strekpunkt 2:
- Det skal tilstrebes at styremedlemmene deltar på kurset, under ellers like kriterier.
Falt med 2 stemmer (Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum)

Endelig uttak bestemmes av daglig leder og styreleder i fellesskap.”

5.

Nettstedet ”orkester.no”. Gjennomgang og arbeidet videre.
Styret gjennomgikk og kommenterte innholdet i ”orkester.no”, slik det nå foreligger.
Daglig leder noterte alt som styret ønsker endret og forbedret.
Even Tømte og daglig leder utfører endringene og forbedringene i løpet av kort tid.
Deretter vil styret ha mulighet til å kommentere og godkjenne innen fastsatte
tidsfrister. Ønskelig å lansere nettstedet rundt 1. desember 2016.
Daglig leder sørger for at styret får tilsendt tilbudet fra Studio Netting, slik at man kan
sammenligne tilbudet med kontrakten og produktet.

6.

EOF 2018. Oppfølging. Rapport fra styringsgruppa.
Styringsgruppas leder, Astri Pestalozzi, gjennomgikk referatet fra stryringsgruppemøtet 20. oktober 2016 i Oslo, som styret hadde fått utsendt på forhånd.
Stryret i NASOL var godt fornøyd med framdriften og hadde kun få innspill, som
leder tar med i det videre arbeidet.

7.

NASOL og UNOF. Forslag til fremdriftsplan for en felles strategi.
Daglig leder etterlyser svar fra UNOFs styre på vårt forslag til framdriftsplan.
Dersom UNOFs styre gir tilslutning til forslaget, må det fastsettes en dato for et
felles møte, våren 2017.

8.

NMR/Musikkens Studieforbund:
a)

NMR – 40 år. Markering tirsdag 6. desember 2016 i Oslo.
Astri Pestalozzi, Trond Mæhlum og Jan Ola Amundsen representerer NASOL
på arrangementet på Nasjonal Jazzscene fra kl. 19.00.

b)

Musikkting/rep.skapsmøte, Molde, 20. – 21. mai 2017.
Styret tok informasjon om møtene til etterretning.

-39.

Frivillighet Norge:
a)

Årsmøte i Oslo, onsdag 23. november 2016.
NASOL deltar ikke på møtet.

10.

Notebeblioteket.
Notebibliotekar og daglig leder samarbeider om innkjøp i forhold til vedtak på forrige
styremøte og innenfor budsjettrammen.
Daglig leder redegjorde for tilbud om å overta orkesternoter fra Verdenskoret.
Daglig leder har fullmakt til forhandle pris i forhold til 50% av gjeldende dollarkurs.

11.

Møteplan.
Neste styremøte: Lørdag 11. februar 2017, kl. 10.45-15.45, i Oslo.
Alternative datoer for et senere styremøte:
Lørdag 22. april eller lørdag 6. mai 2017.
Datoen samordnes i forhold til planlagt fellesmøte med UNOF.
Rep.skapsmøte høsten 2017 ønskes lagt til Tromsø eller Bodø.

12.

Eventuelt.
Ingen saker til behandling.

……
Møtet hevet søndag 6/11 kl. 13.00.
Jan Ola Amundsen – referent.

