
Styremøte Vuso 

Dato: 03.05.11 

Tilstedeværende: Anne Louise Samnøy, Svein Erik Søiland, Ingunn Thoen og Terje Fonk. I 

tillegg var dirigent David Foster Pilkington til stede. 

14/11 Godkjenning av referat 

Referatet ble godkjent 

15/11 Innkomne saker  

 Informasjonsflyt ved arrangement: 

Det må sendes ut melding til alle i forkant av arrangement med opplysningar om  

Oppmøtetid, servering eller egen matpakke, repertoar (fra David eller på 

hjemmeside), antrekk, avslutningstid, evt fellestransport, annet?. 

9.00 lørdag 7. og 10.00 søndag 8.mai 

 

 Skriv til nye medlemmer: Anne Louise fortsetter å arbeide med dette 

 

  Innleie av musikere – forslag til retningslinjer utarbeides. 

 

16/11 Møter / representasjon 

Møte Vestfold kulturnettverk 4. april. Odd Bjerke representerte VUSO 

VKN 23. mai, organisering av styre i frivillige organisasjoner . Anne Louise 

representerer trolig VUSO. 

 

17/11 Program siden sist 

Vellykkede konserter i Tønsberg (260 betalende) og Bragernes (160 betalende) 

Økonomien også tilfredsstillende (Nesten i balanse) 

 

18/11 Program videre 

Spille for Humanetisk forbund i mai 

Frammøte 0900 lørdag 7. mai og 1000 søndag. Bør ha med matpakke. Ferdig ca 1400 

hver av dagene. Repertoar: ”Prelude til Te Deum” av Marc-Antoine Charpentier, 

”Gabriellas sang” av Stefan Nilsson, arr. Tormod Tvete Vik, ”1.sats, Allegro fra Våren” 

av Antonio Vivaldi, (fiolinist Siw Renate Søiland), ”Radetzky Marsj” av Johan Strauss 

den eldre. Terje sender ut informasjon.  

 

Italia tur 

Italienerne kommer søndag 7. og reiser søndag 14. august. 

Foreldregruppe består av 4 familier Handeland, Sørensen, Walaas og Fjeldheim. Disse 

samles sammen med Olav og en til fra styret, trolig Terje, for et første møte. Neste 

møte de har i gruppen blir med hele styret i juni. 



Vi gjennomgikk tilbakemeldingene fra VUSO medlemmene.  

Avgift for VUSO medlemmer for seminaret blir kr 1000,-. Det sendes ut en fornyet 

henvendelse til alle på adresselisten om seminaret der de som alt er påmeldt angis, 

samt at 30 italienere kommer. Ansvar Terje. 

Det utarbeides plakat om seminaret som sendes kulturskolene. (Svein Erik)  

Pris for VUSO medlemmer blir 850, ikke-medlemmer betaler 1700. 

 

19/11 Økonomi  

Økonomien er OK 

 

 

TF 


