
Referat fra styremøte i Vuso 28.02.11 

Tilstedeværende: Anne Louise Samnøy, Olav Hana, Svein Erik Søiland, Ingunn Thoen og 

Terje Fonk. I tillegg var dirigent David Foster Pilkington til stede. 

1. Referat fra siste møte ble godkjent 

 

2. Det ble satt opp følgende fordeling av oppgaver på styremedlemmene: 

 

Anne Louise: 

Fungere som leder/administrator for styret og driften av VUSO. 

Innkalle til styremøter og lage saksliste 

Skaffe, ta kontakt og avtale lønn med instruktører i forbindelse med seminarene. 

Skaffe ekstra musikere når nødvendig 

Håndtere forespørsler om spilleoppdrag og samarbeid 

Bestille plass/overnatting ved seminarer 

VUSOs rep VKN 

Olav: 

Søke på div midler, VO - midler. Kulturmidler fra Vestfold fylkeskommune, Frifond, 

samt div andre private og kommunale 

Ansvar internettside 

Utsending/varsel om endringer, seminarer og viktig beskjeder 

Terje: 

Skrive referat fra styremøtene 

Ajourføring av øvelses- og konsertplan 

Føring av fravær etter rapport fra ork representantene 

Ajourføring av medlemslister med telefonnummer, e-post og adresse, inkl foresatte 

Oversikt over repertoar (i samarbeid med David) 

Skrive årsrsberetninger i samarbeid m styret 

 

Ingunn: 

Sende fakturagrunnlag,(medlemskontingent, turer med mer) til regnskapsfører 

Ansvar for utbetalinger etter utlegg 

Utbetale lønn til David 

Skanne/sende dokumenter til regnskapsfører 

Svein Erik: 

Oppbevare notestativene og annet materiell 

Frakte og sette opp notestativ/lamper til øvelser, konserter og seminarer 

Hjelpe til med rigging i forbindelse med øvelser/seminar og konserter 

Være kontaktmann og sende e-post med info til matansvarlig. (matansvar fordeles på et 

styremøte) 

Ansvar for bestilling av pizza når det er aktuelt 



Orkesterrepresentanter (valgt på årsmøtet 2011): Max Johannes Kippersund og Inger 

Maren Fjeldheim rapporterer fravær til Terje. 

Overlate til regnskapsbyrå: 

Fortløpende regnskapsføring 

Fakturere etter grunnlag sendt av Ingunn 

Oppfølging kundereskontro 

 

3. Oppdatering medlemslisten  

Terje innhenter siste medlemsliste fra Odd Bjerke. Nevnt ble at følgende har sluttet eller 

kan komme til å slutte: Guro Handeland, Ole Rasmus Bjerke, Jørgen Mathisen, Line og 

Mari Berulfsen, Vilde Bjørnerud, Håvard Tanner, Sofie …. (noen av disse vil være med 

på konserter).  

Anne Louise melder tilbake til Terje mht hvem som skal strykes av medlemslistene.  

 

4. Møter / representasjon 

Anne Louise møter i Vestfold kulturnettverk 2. mars. 

 

5. Program for VUSO våren 2011 

Programmet ble gjennomgått og oppdatert. Se vedlegg. 

 

6. Program videre 

a. Vivaldi’s Gloria:  

Konsertene finner sted i Tunsberg domkirke 3. april og i Bragernes kirke 10. april. 

David sender oversikt over repertoaret til Svein Erik så snart som mulig. 

b. Gjenbesøk fra Italia  

Den italienske gruppen kommer 6. august og returnerer 14 august. Første natten skal 

de innkvarteres privat og lørdag/søndag vil inneholde sightseeing i Oslo og Vestfold, 

dels som felles gruppe og dels i regi av vertsfamiliene.  

Fra Søndag 7. august og resten av oppholdet skal gruppen bo på Smyrna bibelsenter i 

Re sammen med deltagende VUSO medlemmer. VUSO søker om EU midler til denne 

kulturutveksling, og vil bruke beløpet til å dekke utgifter for de besøkende og for de 

VUSO medlemmer som deltar. Vi garanterer i alle fall for de fem italienske 

instruktørenes oppholdsutgifter dvs. 1700 for hver av dem. Det er italienerne som 

utarbeider søknaden om EU midler på våre vegne. Vi ber om å få se kopi av søknaden 

før vi klubber endelige planer for oppholdet. 

Styret vil nedsette en egen gruppe til videre arbeid med planer for, og gjennomføring 

av dette opplegget. 

Det sendes ut en henvendelse til våre medlemmer og deres foresatte med følgende 

ordlyd:  

 

Til medlemmer i VUSO og deres foresatte 

I august 2010 orkesteret et fantastisk flott opphold i Italia der vi ble godt tatt vare 

på av CeSMI orkesteret. Dette året har vi mulighet for å gjengjelde deres 



gjestfrihet i det de kommer hit i perioden lørdag 6. august til søndag 14. august.  

Det er 35 som kommer, 5 instruktører og 30 ungdommer. 

Det første døgnet de er her skal de bo privat.  

Vi trenger derfor vertsfamilier som kan huse to eller flere ungdommer fra lørdag 

til søndag. Vi ønsker tilbakemelding så snart som mulig fra dere som kan huse 

noen av disse. Lørdag og søndag skal gruppen ha et opplevelsestilbud i Vestfold 

og Oslo. Noe blir som fellesopplegg, noe vil vertsfamiliene få ansvar for. 

Søndag til søndag 14 blir gruppen boende på Smyrna bibelskole i Re. Her blir det 

et storslagent opplegg der vi håper så mange som mulig av VUSOS medlemmer 

vil delta.  Vi har ingen pris for deltakelse enda, men søker å komme ned på en pris 

på under kr. 1000 for kost, losji og instruksjon hele uken.  

Vi trenger også 3 eller 4 frivillige til å planlegge videre for dette besøket. 

 

Vennligst svar pr. e-post til post@vuso.no 

 

Påmelding til VUSO kurs 7. -14 august 2011 

 

Navn: 

 

E-post: 

 

Telefon: 

 

Kan være vertskapsfamilie for …. (antall) fra 6-7. august 

 

Kan være med i planleggingsgruppe ja / nei 

 

Terje sender ut dette pr e-post 

 

c. Matansvarlig fremgår av vedlagte oppdaterte program for 2011 vårsemesteret. Ut over 

dette setter Anne Louise opp forslag og sender Svein Erik 

 

 

7. Orkester saker. Ingen ytterligere saker eller eventuelt saker 

mailto:post@vuso.no


Konsert- og øvelsesplan VÅREN 2011 
 

OBS! 1. Se klokkesletter for frammøte. 

          2. Er det noe dere ikke kan være med på, meld fra med en gang til David. 28.02.2011 

Dato Sted Tid Aktivitet Matansvar 

 

9. jan. 

 

Steinerskolen 

 

11.00 – 16.00 

 

Øvelse 

 

 

21. jan 

22. jan. 

23. jan. 

 

 

 

  

Ung Symfoni 

(Med sikte på konsert 

26.mars) 

 

 

12. feb. 

13. feb. 

 

Steinerskolen 

  

Seminar 

Årsmøte 

 

 

 

 

6. mars 

 

Steinerskolen 

 

11.00 – 16.00 

 

Øvelse 

Svein Erik Søiland  

Ingrid Tanner 

 

 

13. mars 

 

Steinerskolen 

 

11.00 – 14.00 

 

Øvelse med kor 

 

Ingen mat 

 

 

27. mars 

 

Steinerskolen 

 

11.00 - 16.00 

 

Generalprøve Gloria 

 

Foresatte til Sunniva 

Sørensen,  

Grigory Martyushenko 

 

3. april 

10. april 

 

Tønsberg domk 

Bragernes kirke 

 

Oppmøte 13.45 

Oppmøte 14.15 

 

Konsert 18:00 

Konsert 18:00 

 

 

Buss fra Tønsberg 13.30 

 

27. april 

 

Steinerskolen 

 

17.30 – 20.00 

 

Kveldsøvelse 

 

 

 

7. mai 

8. mai 

 

Oseberg 

kulturhus 

  

Konfirmasjoner i regi av 

Humanetisk Forbund 

 

 

19. juni 

 

Steinerskolen 

 

11.00 – 15.00 

15.00 → 

 

Øvelse 

Avslutning med grilling 

Handeland 

Inger Maren Fjellheim 

*) Antrekk: sort/sort ev. hvit skjorte med sort jakke for guttene. 

 
På vanlige øvelser er det spisepause ved ett – halv to tiden, men snakk med David på forhånd. Følg 

instrukser i matlisten du får tilsendt. Send kontonummer og kassalapp til Ingunn Thoen, Labakken 63, 

3142 Vestskogen Dersom du ikke kan den dagen du er satt opp, så bytt internt og gi beskjed Svein 

Erik Søiland mobil 97 18 65 20. 
 

 

 


