
Referat fra styremøte Vuso 

Dato: 08.05.12 

Til stede:  
Rune Kippersund, Terje Nilsen, Martin Handeland, Ingunn Thoen, Terje Fonk 

 

23/2012 Godkjenning av referat fra 10 april 2012  
Referatet er godkjent 

24/2012  Innkomne saker  

a. Spaniatur 2012 

Budsjett pr person tar utgangspunkt i 33 deltakere inkl. David. I 

overensstemmelse med dette er det søkt aktiv ungdom om støtte  

for 33 deltakere. Det er beregnet en kostnad på 4815 pr person, og 

totalkostnad på 160000. Egenandelen kan settes så lavt som kr. 1500 pr 

person dersom vår søknad til Aktiv ungdom imøtekommes. 

Programmet blir rikholdig med veksling mellom fysisk aktivitet og musikalsk 

utfoldelse og samspill. Det planlegges utreise 23.10 med retur 30.10. Dette 

må medlemmene i VUSO varsles om snarest. Formell prosjektstart er 1. 

august. Vi må få inn bindende svar på deltakelse i løpet av mai. Henvendelse 

om dette sendes ut så snart vi har fått en avklaring fra Aktiv ungdom. Terje N 

innhenter bekreftelser via mail/mobil. 

b. Vestfold kulturnettverk – arbeid med handlingsprogram med meir 

Det skal igangsettes en dialog om forholdet mellom Ung Symfoni, VUSO og 

Vestfold symfoniorkester. Vi er positive til en samtale mellom disse tre 

partene. Dette må skje med utgangspunkt i en avklaring hos hver av partene 

mht forventninger og forutsetninger for et tettere samarbeid.  

25/2012 Møter / representasjon 

Rune var med i styremøtet i Vestfold kulturnettverk. Det er svært nyttig at vi er 

representert her. 

26/2012 Program siden sist  

a. Domkirkefestivalen 

Det er ikke noe nytt om domkirkefestivalen.  

b. Deltakelse på Vestfoldspillene  

Vi blir med ved åpningen av Vestfoldfestspillene 24 juni. I den forbindelse  

flyttes øvelsen 17. juni til 20.juni 18 - 21 på Extend i Tønsberg, og vil bli en 

forberedelse for vår deltakelse. Dersom været tillater blir det grilling etter vår 

deltakelse her. Rune finner et sted, gjerne på Slottsfjellet. Det blir også en 

øvelse 23.juni.  



TuttiFrutti må få beskjed om denne endringen, og inviteres til å være med en 

gang i høst i stedet for 17. juni. Inger G Bok, Stokke kulturskole, eller Marit 

Lundstad, rektor på kulturskolen i Horten kan formidle kontakt. Dirigent i Tutti 

Frutti er Fridemann Backens.  

c. Program for høsten avklares på neste møte. 

27/2012 Økonomi.  

Det er søkt om støtte til instrumenter, men det er et spørsmål om vi uansett 

bør gå til innkjøp av en bratsj.  

 

Neste møte blir tirsdag 19. juni 2012 kl. 19.00 hos Rune 

Terje Fonk 

Sekretær 


