
Styremøte Vuso 

Jarlsberg 03.01.12 

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. 

 

SAKER BEHANDLET 

1/2012 Godkjenning av referat 

Referatet ble godkjent 

 

2/2012 Årsmøte  

Årsmøte. 12 februar kl 1600. (Styret møtes 1500)  

AL kjøper inn blomster for utdeling.. 

Innkalling skrives av AL sendes av meg innen 22. januar (varsles 4 uker før 

møtet, saksliste og dokumenter senest en uke før.) 

Sekretær setter opp årsmelding. Anita setter opp regnskap 

Orientering på årsmøtet om vårprogram og evt utenlandstur. 

Budsjett settes opp av AL 

Utdeling av kursbevis 

Diplom for vår og høst 2011 deles ut 

Terje lager diplomer/kursbevis etter mal som Odd Bjerke trolig har. David 

sender ham repertoarliste for: Vivaldiprosjektet. Cessmiprosjeltet. 

Domkirkefesitvalen. Mhoo på Slottsfjellet. 

 

3/2012 Honorar innleide musikere 

Våre normale satser fastsettes til: 1500 dagen, (evt. 400 timen inntil 3 timer). 

3000 for en helg.  

 

4/2012 Søknad voksenopplæring 

Olav har sendt søknad, men oppmøteliste for høsten må ettersendes. sekretær 

oversender denne til Olav så snart som mulig 

 

5/2012 Program våren 2012 

Ung symfoni markeres i annen farge i programmet, og det tas inn en merknad 

om at de i VUSO deltar siom har anledning. 

Tutti Frutti inviteres til å komme å være med oss 12. februar som tilhørere til 

den lille konserten som holdes i forbindelse med årsmøtet. De inviteres videre 

til å bidra med et innslag i juni. 

 

 

 



6/2012 Nye Styremedlemmer 

Ingen er spurt så langt 

 

7/2012 Utenlandstur 2012 

Vi legger opp til en tur til Spania/Albirområdet i forbindelse med skolens 

høstferie. Vi anmoder Svein Erik om å legge til rette for dette sammen med en 

prosjektgruppe som settes sammen av orkesterforeldre. Disse rekruteres ved 

årsmøtet i februar og/eller blant dem som sier nei til styreverv.  

Det settes opp en merknad om turen i slutten av vårprogrammet, og påpekes at 

delfinansiering av turen skaffes til veie ved blant annet VUSOs deltakelse på 

humanetisk konfirmasjon i mai. Vi ønsker å sette egenandel til maksimum 

3500,-. 

 

8/2012 Økonomi 

Vi drøftet at utgiftene til innleide instruktører på helgeseminaret langt 

overskred inntektene. Seminaravgiften ble drøftet i lys av dette. Vi vil liekevel 

la den stå uforandret på kr. 150, mens semesteravgiften heves til kr. 500 fra 

2012. På sikt er det mulig å tenke hele seminaravgiften bakt inn i 

semesteravgiften. 

 

Neste styremøte blir i forkant av Årsmøtet 12. februar 

  

 

 

 

Terje Fonk 

Sekretær i VUSO 


