NASOL
REFERAT
fra styremøtet på Zoom, lørdag 17. april 2021, kl. 10.00.
Tilstede:
Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Franziska Wika, Øivind Pedersen,
Sigurd Braathen, Kjersti Egenberg og Jan Ola Amundsen (sekretær).
-Sakliste:
17/21 Referat fra styremøtet 20. februar 2021.
Styret tok godkjent referat fra møtet 20/2-21 til etterretning.

18/21 Vestlandsk Sommarsymfoni 2021.
a) Status pr. 17/4-21.
Daglig leder redegjorde.
Pr d.d. over 80 søkere til kurset, en stor økning fra fjorårets 60.
1.fiolininstruktør/konsertmester har måttet trekke seg, men vil trolig lett
kunne erstattes.
b) Videre planer – gjennomføring/avlysning.
Styret drøftet om kurset kan avholdes i forhold til smittevernskrav.
Vedtak:
Avgjørelsen om VSS 2021 kan avholdes utsettes til styremøtet 27. mai og
med endelig beskjed til alle berørte innen 1. juni.
Daglig leder avklarer utsettelsen med de involverte parter.
Daglig leder lager et notat om avklaring av eventuelle smittevernstiltak til neste
møte. Dersom VSS 2021 avlyses, avsettes midlene til regionale aktiviteter.
19/21 Søknad om tilslutning og støtte til Agder Sommersymfoni.
Styret behandlet henvendelsen fra Agder Kammerorkester om tilslutning til
deres forslag om opprettelsen av Agder Sommersymfoni, et kurstilbud i slutten av
juni med voksne og unge musikere i et aldersblandet kurs.
Vedtak:
Styret ser positivt på tiltaket, som et supplement til VSS.
NASOL kan ikke påta seg administrative oppgaver for Agder Sommersymfoni.
Styret har i budsjettet avsatt midler til ”kurs/seminar”, der Agder Kammerorkester
kan søke om støtte til Agder Sommersymfoni.
Styret anbefaler at det også søkes om midler fra UNOF.

-220/21 Strategi- og handligsplan for 2020-2022.
a) Saker fra SU-møtet i mars.
Styret gjennomgikk referatet fra SU-møtet 25. mars.
Vedtak:
Styret gir sin tilslutning til sakene som SU løftet fram i møtet 25. mars 2021.
Styret gir sin tilslutning til at det gjennomføres felles webinar/seminar,
med oppstart i mai, og ber de to administrasjonene utarbeide forslag.
Styret gir også sin tilslutning til at administrasjonene arbeider for
å synligggøre orkestertilbudene til studenter ved oppstarten av høstsemesteret.
b) Øivind Pedersens notat til styret.
Styret takker Øivind for å ha utarbeidet notat om orkestrenes plass i
kultur- og utdanningspolitikken.
Styret drøftet den videre behandlingen av notatet.
Vedtak:
Notatet sendes ut til medlemsorkestrene. Øivind Pedersen og daglig leder
samarbeider om en e-post-tekst som forklarer hvordan notatet kan benyttes.
c) Tiltaksplan og videre arbeid.
Styret gjennomgikk tiltaksplan versjon 20.02.21 og oppdaterte med nye tiltak.
Konkrete handlinger:
- Eget webinar for NASOL-orkestrenes styrer, lørdag 5. juni kl. 10 – 12.
Informasjon ut innen 30. april.
- Daglig leder innhenter informasjon fra orkestrene om utgifter i 20/21
som ikke er kompensert. Samarbeider med Franziska Wika om dette.
- Daglig leder undersøker om det er mulig å bestille et par korte, nyskrevne
orkesterverk fra studenter som kan tilføres notebiblioteket.
- Daglig leder redigerer og rydder i tiltaksplanen etter møtet.
21/21 orkester.no – SU og styrets vurderinger av hjemmesiden.
Styret drøftet UNOFs og NASOLs hjemmeside og støtter de vurderingene som
SU gjorde i sitt møte 25. mars, jfr. referatet fra møtet.
Styret ber SU jobbe videre med forbedringer av orkester.no.
Styret registrer at hjemmesiden gjenspeiler en skjevfordeling mellom
UNOF-stoff og NASOL-stoff og forventer at nettredaktøren utjevner dette.
Styret foreslår at ”Nytt fra UNOF” og ”Nytt fra NASOL” fremstår tydelig
og godt plassert på hovedsiden.

-322/21 Notebiblioteket:
a) Kritererier for opprustning og prioriteringer.
Vedtak:
Styret ber daglig leder om å forberede et forslag som styret behandler i
styremøtet i juni 2021.
23/21 Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund:
a) Innkalling til musikkting/rep.skapsmøte, 7. – 9. mai 2021.
Det er nå bestemt at møtene avholdes digitalt.
Sigurd Braathen og Jan Ola Amundsen representerer NASOL.
24/21 Foreningen Toneheim Folkehøgskole:
a) Innkalling til årsmøte, torsdag 29. april 2021.
Øivind Pedersen, som av valgkomiteen er innstilt til nytt
styremedlem, representerer NASOL.
I tillegg deltar Frøydis Valle Gaarder (2.vara) og Jan Ola Amudsen
(fungerende leder av valgkomiteen).
25/21 Kulturalliansen:
a) Referat fra årsmøtet, onsdag 14. april 2021.
Daglig leder, som representerte NASOL, ga et kort referat.
Daglig leder sender det skriftlige referat til styret når det foreligger.
26/21 EOFed:
a) Informasjon om gjennomføring av lounger i mars og april.
Forbundsleder (som deltok på begge) og daglig leder (som deltok i april)
informerte om loungene, som interessant møteplass for EOFeds medlemmer.
NASOL har invitert medlemsorkestrene til å delta, og et par av våre orkestre
var representert.
b) Innkalling til generalforsamling (digital), lørdag 8. mai 2021, kl. 10 - 13.
Øivind Pedersen representerer NASOL.
Astri Pestalozzi, som styremedlem i EOFed, deltar også.
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27/21 Frivillighet Norge:
a) Innkalling til årsmøte (digitalt), torsdag 27. mai 2021.
Jan Ola Amundsen representerer NASOL.

28/21 Eventuelt.
Ingen saker til behandling.
…….
Møtet hevet kl. 13.00.
Jan Ola Amundsen – referent
Neste digitale styremøter:
Torsdag 27. mai 2021, kl. 18.00 – 20.00.
Lørdag 12. juni 2021, kl. 10.00 – 13.00.

