NASOL
REFERAT
fra styremøtet i Oslo, lørdag 6. mai 2017, kl. 10.45.
Tilstede:
Astri E. Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Trond Mæhlum, Frøydis Valle Gaarder
og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
1.

Referat fra styremøtet 11/2-17.
Godkjent referat fra styremøtet 11/2-17 ble gjennomgått og kommentert.

2.

Medlemssaker:
a) Orkesterbesøk i 2017.
Daglig leder redegjorde for gjennomførte (Telemark So) og planlagte (Bergens
Turnforenings Orkester, Sør Trøndelag Of, NOSUS, Ålesund So) orkesterbesøk
i 2017
Styret tok redegjørelsen til etterretning.

3.

Økonomi:
a)

Endelig regnskap for 2016.
Daglig leder la fram endelig regnskap for 2016.
Regnskapet er oversendt til revisjon.

4.

Orkesterkurs:
a)

VSS 2017. Status. PR for konsertene.
Daglig leder ga en statusrapport:
Opptaket er foretatt, kun noen få blåsere på venteliste.
Plass til noen få ekstra strykere, paukist og harpist.
Det arbeides med å skaffe gr.leder til 2.fiolin og cello.
PR for konsertene:
Daglig leder har vært i kontakt NRKs distriktskontor i Førde. Det var interesse
for å lage oppslag i år, men spesielt neste år i forbindelse med 40-årsjubileet.
Styret ønsker å intensivere bruken av Facebook for markedsføring av konserter.
Daglig leder sørger for produksjon og distribusjon av konsertplakat, i henhold til
tidligere vedtatt plan.
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5.

NASOLs 55. Representantskapsmøte, trolig 20. – 22. oktober 2017, i Tromsø.
a) Oppfølging av NASOLs handlingsplan.
Styret gjennomgikk følgende punkter til oppfølging:
Utvikling av ide-bank:
DL legger ut oppslag om spesielle prosjekter, bl.a.Porgy&Bess på Gjøvik.
Oppdatering av mediehåndbok:
Må utvides med forhold til sosiale medier og gjøres mer tilgjengelig.
Ny støtteordning for profesjonelle musikktjenester i det frivillige musikkliv:
DL følger opp utsendt spørreskjema om omfang/honorarer til dirigent, solister,
innleie av musikere i NASOL-orkestrene.
b) Fagkonferanse. Innhold/foredragsholdere.
Styret ønsker at fagkonferansen skal fokusere på to temaer:
”Rom for spilleglede. Gode lokaler til musikkformål”
Aktuell foredragsholder: Jon G. Olsen eller Trond Eklund Johansen
”Hvordan bruke sosiale medier til å markedsføre våre konserter?”
Aktuell foredragsholder: Fra Tromsø (DL spør om forslag fra Pjokken Eide).
Styret ønsker at Representantskapsmøtet åpnes lørdag morgen, at
fagkonferansen avholdes etter lunsj, og at Rep.skapsmøtet fortsetter søndag
formiddag.
DL legger timeplanen i forhold til flytider.
a)

Representantenes egenadel.
Styret fastsatte representantenes egenandel til kr. 2.250,-.

6.

Nettstedet ”orkester.no”.
DL oppfordret til at NASOL-stoff sendes inn til nettredaktøren.

7.

EOF 2018. Status.
Styreleder referte fra styringsgruppas møte 9. mars 2017.
1. juni er fristen for norske orkestre til å melde seg på.
Styret ber styringsgruppa følge opp fremdriften, spesielt i forhold til økonomi og
budsjett. Neste styringsgruppemøte er torsdag 24. august 2017, i Oslo.

8.

NASOL og UNOF. Strategisamarbeid. Fellesmøte i Oslo, lørdag 2. september 2017.
Styreleder redegjorde for oppfølging av saken, bl.a. ved annet møtet i Oslo, 9. mars.
Både UNOF og NASOL planlegger styremøter i Oslo, 2 .- 3. september 2017.

-3I tilknytning til dette er det ønskelig å avsette tid til et fellesmøte, for bl.a. å drøfte
forslaget til fremdriftsplan for felles strategi.
De to styrelederne planlegger i god tid gjennomføringen av dette møtet.

9.

NMR/Musikkens Studieforbund:
a)

Saker til musikkting/rep.skapsmøte, Molde, 20. – 21. mai 2017.
Daglig leder og styremedlem Trond Mæhlum representerer NASOL på møtene.
Styret har ingen kommentarer til utsendte saklister.
Styreleder undertegnet fullmakter.

10.

Foreningen Toneheim Folkehøgskole:
a)

Referat fra årsmøtet på Toneheim, torsdag 4. mai 2017.
Daglig leder representerte NASOL på møtet og ga et kort referat
Frøydis Valle Gaarder ble valgt som 2.varamedlem for neste periode.

11.

Kulturalliansen:
a)

Referat fra det første ordinære årsmøtet, tirsdag 25. april 2017, i Oslo.
Daglig leder representerte NASOL på møtet og ga et kort referat
Kulturalliansen vil nå invitere organisasjonene til melde seg inn.

12.

Møteplan.
Neste styremøte: Lørdag 2. september 2017, også m/fellesmøte med UNOF.
Representantskapsmøte i Tromsø i oktober.
Planlagt dato for nytt styremøte: Lørdag 2. desember 2017.

13.

Eventuelt.
Ingen saker til behandling.

……
Møtet hevet kl. 15.45.
Jan Ola Amundsen – referent.

