
Referat fra styremøte Vuso 

Nøtterøy 10.4.12 

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

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

REFERAT 

17/2012 Godkjenning av referat.  

Referatet ble godkjent 

 

18/2012 Innkomne saker  

 Søknad – instrumentfondet – De unges orkesterforbund  

Det er søkt om støtte til to bratsjer og en kontrabass v/Ingunn. Svar kommer i 

oktober.  

 Program våren 2012 

Det er kommet forespørsel om å delta på åpningskonserten i 

Vestfoldfestspillene 24. juni kl- 1500 i Tønsberg på Tollbodplassen. Vi vil veldig 

gjerne få til dette. David arbeider videre med opplegget. VUSO programmet 

rettes opp ved at 24. juni legges til. Medlemmene informeres så snart som 

mulig og bes om snarlig tilbakemelding om evt. Forfall. Dette sendes sammen 

med orientering om Humanetisk konfirmasjon og øvelser.  Notes legges på 

nett. Oppdatert program finnes på nett. David følger opp.  

 Bølgen høsten 2012 med Einar Flaa Academy 

Det er kommet en henvendelse om et samarbeid om en konsert i Bølgen. I 

høst. Det går ikke for VUSO nå, men vi deltar gjerne sammen med dem ved en 

senere anledning. 

 Domkirkefestivalen 2012 

Vi er invitert til å være med på Domkirkefestivalen. Vi kan finne frem til en 

samarbeidspartner (solist, kor, gruppe eller…) Vi har tidligere gode erfaringer 

fra samarbeid med Sjøbodkoret. I så fall blir datoen 21. desember. Om dette 

ikke går er et annet alternativ et samarbeid med Marius Gundersen om en 

konsert. Terje N/ David følger opp. 

 inspirasjonsdag for tillitsvalgte 14. april med påmeldingsfrist 5. april. 

Ingen fra styret har anledning til å delta 

 Spaniatur 2012 

Fåberg, Strømsted, Rune Kippersund og Terje Nilsen kan tenke seg å være 

arbeidsgruppen for turen, og reise med. Disse utgjør arbeidsgruppen. 

Det legges opp til Spaniatur i tiden tirsdag 23. oktober – mandag 29. oktober 

med dette som mulig program: 



Pga. fly kan reisen måtte forskyves noe 

Program kan være som følger(kun skisse): 

Ankomst tirsdag 

Felles øvelse onsdag kveld i skolens øvingslokaler fra kl. 19:00- 21:00 

Torsdag, separat øvelse VUSO/sosialt, øvingslokale avklares senere. 

Fredag, felles øvelse på kvelden (2 timer) 

Lørdag, øvelse samt konsert på ettermiddagen i Rådhusets konsertsal i Benidorm. 

Søndag, øvelse samt konsert i Minnekirken (Sjømannskirken) 

Mandag, hjemreise 

Utflukter/sosialt program kan settes opp senere. 

Innkvartering. Rimelig hotell i nærheten med basseng, gåavstand til musikkskolen. 

 

Arbeidsgruppen følger opp i kontakt med Svein Erik Søiland. 

Søknad til Aktiv ungdom skrives av Martin 

Terje N utarbeider og Terje F sender forespørsel til medlemmene om hvem 

som vil være med. Antyder maks egenandel på 3500,- Martin bidrar på 

søknaden. 

 

19/2012 Møter / representasjon 

Vi har fått en plass i styret for Vestfold kulturnettverk. (Rune) 

 

20/2012 Program siden sist 

Flott konsert Sandefjord. Ingunn sørger for å hente inn inntektene vi skulle ha 

fra konserten. Cf Svein Rustad. 

 

21/2012 Økonomi 

Det er opprettet en egen skattetrekkskonto. 

Ingunn ser på muligheten for en partneravtale for foreninger og lag i DnB. Her 

kan vi også få kreditt kort (Corporate) uten gebyr for direkte belastning av 

VUSOs konto.  

 

22/2012 Eventuelt 

Vi sender et gavekort til Jan Olav Berulfsen for hans innsats under konserten i 

Sandefjord.  

Referat ved 

Terje Fonk 

 

Neste møte: 8. mai 


