NASOL
REFERAT
fra styremøtet på Zoom, torsdag 11. juni 2020, kl. 18.00.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum, Morten
Westerfjell, Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
28/20 Referat fra styremøtet 25/4-20.
Godkjent referat fra styremøtet 25/4-20 ble tatt til etterretning.

29/20 Økonomi:
a)

Driftstilskudd 2020.
Styret i NMR har vedtatt driftstilskudd til organisasjonene for 2020, etter
innstilling fra fordeligsutvalget.
NASOL er tildelt kr. 1.256.100, som er samme beløp som i 2019.
Styret i NASOL ønsker å behandle arbeidsbudsjettet for 2020 på neste møte.

30/20 NASOLs 56. Representantskapsmøte:
a) Utsending av innkalling og sakspapirer.
Frist for å sende ut innkalling til representatskapsmøtet er 4. september.
Styret ønsker å oppdatere beretningen til også å omfatte perioden fram til
august 2020.
Daglig leder sender ut forslag, som behandles på neste styremøte.
Øvrige sakspapirer sendes ut uten endringer.
b)

SASOs konsert lørdag 17. oktober. Økonomisk støtte.
SASO holder sin jubileumskonsert lørdag 17. oktober.
Orkesteret ber om en økonomisk støtte på kr. 10.000 for å kunne
avholde konserten i Atlantic Hall.
Styret innvilget enstemmig støtten.
Daglig leder ber om at UNOF dekker halvparten, da også deres møtedeltakere
inviteres til konserten.

-231/20 Notebiblioteket:
a)

Referat fra møtet med Toneheim, onsdag 10. juni.
Daglig leder orienterte.
Daglig leder møtte ass.rektor, økonomileder, Øyvind Aaseng og Anne Lill Ree.
Både Toneheim og NASOL er fornøyd med prøveordningen om salg/kjøp av
tjenester. Avtalen forlenges, og Toneheim utarbeider forslag til ny avtale.
Daglig leder følger opp.

b) Skjema for evaluering av notesett.
Styret drøftet forslag til skjema.
Daglig leder utarbeider skjemaet etter drøftingene i styremøtet.

32/20 orkester.no. Status for brukerundersøkelse og endringer.
Daglig leder etterlyser forslag til brukerundersøkelsen hos UNOF.
33/20 Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund:
a) Referat fra årsmøtenene, onsdag 29. april.
Daglig leder representerte og ga et kort referat.
b) Musikklivets oppstartsuke, første uke av september. Økonomisk støtte.
Daglig leder orienterte om planene for kampanjen GJENSYN.
Styret er betenkt om NASOL-orkestrene kan nyttiggjøre seg en slik kampanje.
Styret vedtok at NASOL ikke bidrar økonomisk til kampanjen.
Daglig leder ble bedt om å innhente informasjon fra orkestrene som allerede har
startet opp, om erfaringer fra oppstarten. Informasjonen deles etter hvert med
alle NASOL-orkestrene, som trenger litt inspirasjon til å starte opp aktiviteten.
34/20 Kulturalliansen:
a) Referat fra årsmøtet, tirsdag 28. april.
Daglig leder deltok på møtet og ga et kort referat.
b) Referat fra webseminaret om driftstilskudd, torsdag 11. juni.
Daglig leder deltok på seminaret og ga et kort referat.

-335/20 Frivillighet Norge:
a) Referat fra digitalt årsmøte, torsdag 28. mai.
Daglig leder representerte NASOL og ga et kort referat.

36/20 Foreningen Toneheim Folkehøgskole:
a) Referat fra årsmøtet, torsdag 30. april.
Frøydis Valle Gaarder og Jan Ola Amundsen deltok og ga et kort referat.
37/20 Henvendelse fra FolkOrg om forslag til ”Folkemusikkens år 2023”.
Styret behandlet e-post av 7. mai d.å. fra daglig leder i FolkOrg.
FolkOrg har søkt Kulturdepartementet om at 2023 skal få status som
folkemusikkens og folkedansens år, og lurer på om NASOL ser at det
åpner for muligheter for orkestrene med hensyn til bl.a. repertoarvalg.
Styret mener at et slikt år har relevans for medlemsorkestrene.
Daglig leder svarer positivt på henvendelsen,

38/20

Møteplan for 2020.
Styret vedtok følgende møteplan:
Styremøte, enten i Oslo eller på Zoom, lørdag 29. august.

39/20 EOFed:
a) Referat fra webseminar om kommunikasjon/synliggjøring av EOFed.
Daglig leder deltok på deler av seminaret, der en gruppe studenter som
har hatt som oppgave å se på hvordan EOFed kan fremstå på en mer
utadrettet måte, presenterte sitt arbeid.
b) EOF i Plovdiv, 13. – 16. mai 2021.
Invitasjonen til festivalen er sendt ut til medlemsorkestrene.
Fristen for påmelding er 1. oktober 2020.
……
Møtet hevet kl. 19.45.
Jan Ola Amundsen – referent.

