NASOL
REFERAT
fra styremøtet på Zoom, lørdag 23. januar 2021, kl. 10.00.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Øivind Pedersen, Franziska Wika,
Sigurd Braathen, Kjersti Egenberg og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
01/21 Workshop om strategi- og handlingsplan.
Styret gjennomgikk visjon, hovedmål og strategier (s. 2 i handligsplanen).
Til ”Hovedutfordringer” ble knyttet noen kommentarer rundt profesjonallisering i
samfunnet, større krav til og fra medlemmene, og at publikum blir mer kresne i sine
konsertvalg. Flere fylkeskommuner har lite fokus på det frivillige musikkliv.
Styret gjennomgikk deretter de fire delmålene med underpunkter, der følgende ble
notert:
Delmål 1: Ivareta og fremme kunstnerisk, musikkfaglig og kulturpolitisk arbeid.
Gjennom sekretariatservice, informasjon på hjemmesider og VSS-tilbudet føler
styret at den faglige biten ivaretas (de tre første kulepunktene).
Vurdere å gjeninnføre støtte til fellesarrangement og samarbeidsprosjekter.
Understøtte UNOF i arbeidet med å få økt fokus på samspilltrening og
orkesteraktiviteter i opplæringsløpet, og få arbeid med frivillige orkestre inn i
undervisningsplaner for høyere musikkutdanning (vgs og oppover).
Øivind Pedersen lager et notat om å utvikle orkestrene som læringsarenaer for
musikkutdanning, deriblant dirigentutdanning, og som arena for talenutvikling.
Eierskapet i Toneheim folkehøgskole kan forsterkes gjennom styremedvirkning.
Delmål 2: Være åpne organisasjoner med inkluderende fellesskap.
Øke kompetansen til medlemsorkestrene ved å gjennomføre regionsvise
møteplasser sammen med UNOF. Åpne for digital medvirkning for å oppnå større
oppslutningen/gjøre det enklere for orkestrene å avsette tid til å delta.
Samarbeide med UNOF om rekrutteringstiltak i hele livsløpet.
Markedsføre orkestertilbud i studentbyer gjennom studentsamskipnadenes
kanaler.
Undersøke muligheter for tilskuddsordninger til instrumentkjøp i voksenorkestre for
å kunne rekruttere musikere som tidligere har spilt, men som ikke lenger har
instrument.
Vurdere å utvikle lavterskelkurs for å rekruttere voksne utøvere.
Delmål 3: Ha god kommunikasjon med medlemmene og være synlige utad.
Styret ønsker å drøfte våre hjemmesider orkester.no og nasol.no på et eget møte.
Kommunikasjon med medlemmene, gjerne digitale møteplasser, orkesterbesøk
kan også gjøres digitalt.
Opprette eget Zoom-abonnement for NASOL.
Fortsatt deltakelse i politiske høringer og musikkpolitiske møteplasser.
Bidra til å gi orkestrene kunnskap om hvordan lettere nå fram i media.

-2Delmål 4: Styrke medlemsorkestrenes økonomi og økonomiske kompetanse.
Informere og rådgi vedrørende kurstilbud og økonomispørsmål.
Utarbeide momentliste som orkestrene kan benytte i søknader om tilskudd.
Vurdere felles henvendelse til fylkeskommunene for å bidra til at orkestrene, som
ofte har medlemmer fra flere kommuner og har regionale deltidsmusikere, er en
del av fylkeskommunenes økonomiske satsing.
Vurdere å forhandle fram flere gunstige rammeavtaler for medlemmene.
Fortsatt satsning på eget notebibliotek ved opprusting/nyinnkjøp.
Vurdere å bestille nye verk, som kan gjøres tilgjengelig for medl.orkestrene.
Styret planlegger å konkretisere handlingsplanen med tiltak i neste styremøte.
02/21 Vestlandsk Sommarsymfoni 2021.
Daglig leder orienterte om status, engasjement av dirigent/instruktører, søkere og
plan for det videre PR-arbeidet, som styret tok til etterretning.
03/21 EOFed.
Forbundsleder orienterte planer for nye EOFed-aktiviteter i 2021, som styret tok til
etterretning.

04/21 Konstituering. Valg av nestleder.
Frøydis Valle Gaarder ble enstemmig valgt som nestleder.

05/21 Møteplan for våren 2021.
Styret vedtok følgende møteplan:
- Styremøte, digitalt, lørdag 20. februar, kl. 10.00-13.00.
- Styremøte, digitalt, lørdag 17. april, kl. 10.00-13.00.
- Styremøte i Oslo (evt. digitalt), lørdag 12. juni.

……
Møtet hevet kl. 13.01.
Jan Ola Amundsen – referent

