NASOL
REFERAT
fra styremøtet på Zoom, lørdag 25. april 2020, kl. 09.00.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum, Morten
Westerfjell, Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
21/20 Referat fra styremøtet 28/3-20.
Godkjent referat fra styremøtet 28/3-20 ble tatt til etterretning.

22/20 Vestlandsk Sommarsymfoni 2020.
a)

Status pr. 25/4-20.
Daglig leder orienterte.
Pr. 25/4-20: 68 søkere til kurset, med noen få mangler i blåsebesetningen.

b) Gjennomføring eller avlysning.
Styret diskuterte koronasituasjonen i forhold til å kunne avholde prøver og
konserter under årets kurs. Daglig leder orienterte også om skolens krav til
smittevern, som trolig vil være gjeldende i lang tid. Styret finner det vanskelig å
kunne gjennomføre årets kurs, og fattet derfor følgende, enstemmig vedtak:
Vestlandsk Sommarsymfoni 2020 avlyses.
Daglig leder underretter søkere, dirigent, instruktører og andre
samarbeidspartnere om vedtaket.
Daglig leder legger umiddelbart ut melding om avlysningen på hjemmesiden.
Sigurd Braathen legger ut melding på FB.
23/20 Notebiblioteket:
a)

Status for arbeidet med kartlegging og opprustning.
Daglig leder orienterte.
Skolen og Øyvind Aaseng er glad for at NASOL ønsker å engasjere Aaseng i
tiden han ellers er permittert fra sin stilling på Toneheim.
Aaseng er i gang med arbeidet med opprydding og kartlegging av
notematerialene, og det er innkjøpet nye notemapper til nye notesett og
erstatning av ødelagte mapper.
Styret ber om at forslag til vurderingsskjema av notesettets beskaffenhet
utarbeides og sendes på høring til styrets medlemmer.
Daglig leder følger opp.

-224/20 Samarbeid med UNOF:
a)

orkester.no.
Styret diskuterte vår felles nettside med bakgrunn i e-post av 15/4-20 fra
UNOFs styreleder.
UNOFs styre har også behandlet saken og fattet et vedtak, som ble referet i eposten, og som NASOLs styre også stiller seg bak.
Styret i NASOL ønsker å se forslaget til brukerundersøkelsen som Even Tømte
skal utarbeide før utsending, med mulighet for å komme med innspill og
endringsforslag.
Styret ønsker også ved jevne mellomrom å motta statistikk over nettsidens
trafikk, og gjerne så detaljert som mulig.

25/20 Frivillighet Norge:
a) Innkalling til digitalt årsmøte, torsdag 28. mai 2020, kl 1600 – 1900.
Styreleder og daglig leder representerer NASOL på møtet.

26/20

Møteplan for 2020.
Styret vedtok følgende møteplan:
Styremøte på Zoom, torsdag 11. juni 2020, kl 1800 – 2000.
Styremøte, enten i Oslo eller på Zoom, lørdag 29. august.

27/20 EOFed:
a) Referat fra styremøtet 5. april 2020 og informasjon om EOF 2021.
Astri Pestalozzi refererte fra det digitale styremøtet.
Det ligger an til at EOFed-styret i sitt møte i mai 2020 vil vedta at EOF 2021
vil bli arrangert i Plovdiv, Bulgaria, 13. – 16. mai 2021.
……
Møtet hevet kl. 10.25.
Jan Ola Amundsen – referent.

