
Styremøte VUSO 

Nøtterøy 28.2.12 

Tilstedeværende: Rune Kippersund , Terje Nilsen ,Martin Handeland, Ingunn 

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

 

SAKER BEHANDLET 

9/2012 Godkjenning av referat fra styremløter 3.1.2012 og 12.2.2012 

Innkommende styre hadde sitt første styremøte og referat fra tidligere 

styremøter anses godkjent da ingen av de tidligere styremedlemmer hadde 

innsigelser til utsendt referat innen fastsatt frist. Møtet 12.2.2012 var et kort 

forberedelsesmøte før årsmøtet, og referat ble ikke ført 

 

10/2012 Innkomne saker  

 Søknad – instrumentfondet – De unges orkesterforbund. 

Vi søker om støtte til innkjøp av to bratsjer med kasser og buer og en 

kontrabass med trekk. Det tas kontakt med Svein Erik Søiland. Ansvar 

Ingunn. 

 Program våren 2012 ble gjennomgått 

 Innleie av musikere til fremtidige arrangementer.  

David meldte behov for en cello og en bass til konserten i Sandefjord, og 

en bratsj og en bass til Humanetisk konfirmasjon. Det var tilslutninmg til 

dette og David følger selv opp. 

 Spania-tur 2012.  

Det ble orientert om muligheten for støtte fra Aktiv ungdom til en slik tur 

og et samarbeid med et spansk orkester. Svein Erik Søiland gis klarsignal 

til å fortsette arbeidet med dette. Han bes om en snarlig avklaring av 

aktuelle datoer for et eventuelt besøk. Martin følger opp.  

Det sendes ut en e-post til alle foreldre med orientering og oppfordring til 

å bli med i en arrangørgruppe. Dette gjør Terje i løpet av en uke. Terje 

Nilsen ringer så rundt. 

 Diverse søknader om økonomisk støtte må sendes i løpet av året. Martin 

overtar dette ansvaret.  

 Nytt samarbeid med italienerne høsten 2013 

De er interessert i et fortsatt samarbeid, og med et besøk fra Norge 

høsten 2013, men nå med et ønske om enda et orkester i tillegg til VUSO 

og CeSMI.  David arbeider videre med tanke på å finne et annet orkester 

og vi sikter mot august 2013 og fortsatt støtte fra Aktiv Ungdom. 



11/2012 Møter / representasjon. 

Ingenting å melde etter siste møte 

12/2012 Program siden sist:  

Årsmøte gjennomført. 

13/2012 Økonomi.  

Martin jobber med diverse søknader. 

14/2012 Orkestersaker.  

Vår revisor har meldt fra om at hun ikke tar gjenvalg for 2012. By revisor 

oppnevnes på neste møte. 

15/2012 Evt.  

Det forelå en henvendelse fra Aktiv Ungdom om deltakere til å spille ved Aktiv 

Ungdoms arrangement kl 0900 19 mars 2012 i Oslo. Vi forsøker å få dette til 

 

 

Terje Fonk 

Sekretær 

 

 

Referatet anses godkjent p2 12.2 om ingen endringsforslag foreligger før denne tid  


