
Styremøte Vuso 

Steinerskolen 16.10.11 

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

I tillegg var dirigent David Foster Pilkington til stede.  

Svein Erik Søiland hadde forfall. 

 

SAKSLISTE 

25/2011 Godkjenning av referat 

  Referatet ble godkjent 

26/2011 Innkomne saker  

Program mot jul ble gjennomgått, ingen endringer ble gjort. Med hensyn til 

VUSOS deltakelse ved Domkirkefestivalen i desember forlå en henvendelse 

med et oppsatt budsjett fra Domkirkens pikekor. Invitasjonen til et samarbeid 

om arrangementet slik at underskudd/overskudd deles på de to parter ble 

akseptert.  

Program våren 2012:  Ung symfoni legger opp til øvingshelger med konserter 

2-4 mars og 27-29 april. Dette innarbeides i VUSOs program, men vi 

forutsetter da at det ikke blir noe Ung symfoni opplegg høsten 2011. 

Ut over dette settes det opp følgende for våren 2011:  

Øvelse søndag 12. februar,  

Årsmøte legges til 12 februar, etter øvelsen. 

Ung Symfoni i mars og april.  

Miniseminar 24. og 25. mars med konsert søndag kveld 25. mars 

Ved forespørsel tar vi på oss å spille ved borgelig konfirmasjon, 12. og 13.mai. 

Det forutsetter en øvelse tilstøtende fredag.   

Avslutningsøvelse med grilling 17. juni 

Tidlig høst 2011, trolig i høstferien, blir det trolig tur til Irland. David følger 

opp. 

Økonomi: Det skal sendes søknad om midler fra Vestfold Fylkeskommune. 

Anne Louise utarbeider budsjett, sekretæren skriver søknaden. 

Valg på styre; Nytt styre skal velges på årsmøtet i februar. Olav, Anne Louise 

og Svein Erik går ut, og må erstattes.  

Valgkomite er Kipersund og  Mangelrød/Vindelrød. De må i gang med sitt 

arbeid snarest. Anne Louise følger opp. 



Matansvar. Liste for inneværende semester gjennomgått. Det ble påpekt at 

vanligvis skal ikke styremedlemmer pålegges matansvar. 

Notestativansvar gis til to ansvarshavende i orkesteret, David følger opp 

27/2011 Møter / representasjon. David har hatt møte med Runa og Frøy angående 

Domkirkefestival  

28/2011 Program siden sist ble gjennomgått. Konserten med Mooh var en opptur. 

29/2011 Økonomi. Vi har fortsatt en uavklart situasjon mht Italiaseminar. 

Det skal sendes søknad om midler fra Vestfold Fylkeskommune. 

Anne Louise utarbeider budsjett, sekretæren skriver søknaden. I forbindelse 

med dette ble budsjett 2011 gjennomgått 

30/2011 Orkestersaker. Noen av de nye bør følges opp bedre så de ikke faller utenfor 

orkesterets gode miljø. 

Neste styremøte blir onsdag 30. november 18:30 på Jarlsberg 

 

Terje Fonk 

Sekretær 


