
Referat fra styremøte VUSO 29.03.11 

Tilstedeværende: Anne Louise Samnøy, Olav Hana, Ingunn Thoen og Terje Fonk. I tillegg 

var dirigent David Foster Pilkington til stede. 

8/2011 Godkjenning av referat 
Referatet ble godkjent 

9/2011 Innkomne saker  

 Støtte for David under øvelsene: 

David har meldt et behov for støtte til diverse praktiske ting under øvelsene. 

Styrerepresentanter, matansvarlige og de som har foreldre i styret kan brukes 

til en del praktiske oppgaver underveis slik David har behov for det.  

 

 Rutiner for melding av fravær etc. 

Anne Louise og Olav lager et analogt brev med retningslinjer for fremmøte, 

hva som er gyldig fraværsgrunn, rutiner og frister for permisjonssøknad, for 

enkeltøvelser og arrangementer, eller for en lengre periode, 

utmeldingsfrister, hvordan sykdom meldes etc.  

Ved utsendelse av semesterprogram ber vi om rask tilbakemelding på ting 

den enkelte ikke kan være med på. (Terje) 

Ved utgangen av hvert semester sendes et evalueringsskjema til hver 

orkesterfamilie der de også bes om å bekrefte at de fortsetter neste 

semester. De som gir signaler om at de planlegger å slutte får en oppfølging 

med spørsmål om hva som ønskes for at de skal fortsette i orkesteret.  

Alle nye medlemmer går gjennom en opptaksprøve og ved opptak får 

foreldrene en samtale med en i styret eller dirigenten. 

Det utarbeides et søknadsskjema som fylles ut før opptaksprøven. Etter at de 

er tatt opp i orkesteret fylles et innmeldingsskjema ut. (Forslag til skjema 

utarbeides av Terje til neste møte – David gir innspill til Terje om hva som skal 

etterspørres i søknadsskjemaet.) 

 

 Ung symfoni 

Denne våren har blitt for tett, og vi må få en avklaring i forhold til samordning 

av VUSOs semesterplan og Ung Symfonis prosjekter. En fra Ung Symfoni (Sara 

Aker) inviteres til et møte i forbindelse med vårt styremøte ved 

semesterplanlegging. Anne Louise kontakter henne.   

  

 Forsikring for de med permisjon 

Vilkårene for forsikring legges ut på nett av Olav. Instrumentene til alle 

medlemmer er forsikret. Forsikring betales som del av kontingenten i 

orkesteret hvert semester. Medlemmer i permisjon betaler kr 100 pr. 

semester for forsikring og administrasjon.   

 



10/2011 Møter / representasjon 

 Møte Vestfold kulturnettverk 4. april 

Det er viktig å være representert pga. tildeling av økonomisk støtte  

Anne Louise følger opp dette og spørsmålet om representant i VKN. 

 Representant i Ung Symfoni. Vi vurderer det som unødvendig. (Jfr. punkt 

under 9/2011) 

 

11/2011 Program siden sist 

  Vi drøftet erfaringer så langt mht. samarbeid med kor om Gloria. VI evaluerer 

etter at konsertene er holdt. 

 

12/2011 Program videre 

 Vivaldi’s Gloria i april (transport, oppmøte, div informasjon) 

Vi har fått kr 10.000 fra korene for de to konsertene + kr 4000 til reise. 

Vi må leie inn forsterkning til generalprøve og konserter. David følger opp og 

gis fullmakt til å leie inn det vi trenger innenfor en ramme på kr. 18.000 

Bussen går fra Tønsberg 13.30. På 3 april avklares hvem som skal være med 

bussen. E-post går til alle mht oppmøte og buss 10. april. Henriette, Grigory, 

Helene og Marie får SMS om å si fra om de ikke trenger skyss. Ansvar Terje.  

 

 Italia tur, status 

Gruppen kommer søndag 7. august om kvelden, og det betyr at vi ikke trenger 

vertsfamilier. Vi gir beskjed ut om dette. Ansvar: Terje 

Vi trenger 3 foreldrepar til å planlegge/gjennomføre sosiale aktiviteter og 

utflukter for de besøkende gjennom uken. Det går ut e-post også om dette og 

vi utpeker noen til dette på neste styremøte. Da setter vi også opp et budsjett 

for dette.  

 

13/2011 Økonomi 

Oversikt over de som deltok på seminar i januar 2011 sendes Terje Fra Anne 

Louise som registrerer og videresender til Ingunn for fakturering sammen med 

semesteravgift.  

Kristina deler ut skjemaer til innleide musikere som sender disse til Ingunn for 

utbetaling. 

 

14/2011 Informasjon i forkant av øvelser og konserter 

Det sendes ut e-post med forespørsel om bekreftelse på at den er mottatt for 

å sikre at vi har rett e-post adresse til alle.  

En e-post/SMS sendes ut i forkant av alle arrangementer (Ansvar: Terje), i 

tillegg legger David informasjon gjennom Facebook og Olav på nettsiden. 

 

Referent: Terje Fonk 

Referatet anses endelig dersom ingen melder inn endringer før 10. april 


