
Referat fra styremøte Vuso 

Dato: 14.08.12 

Til stede:  
Terje Nilsen, Martin Handeland, Ingunn Thoen, Terje Fonk, David Foster 
Pilkington 

33/2012 Godkjenning av referat 

Rune og Martin sender sine notater fra møtet til Terje, som så skriver 

ut referatet. 

 

34/2012 Innkomne saker  

a. Spaniatur 2012 

Vi innkaller nå foreldrene som skal være med på planleggingen. 

Ingunn, Martin og Terje N har ansvar for dette. Møtet blir tirsdag 21. 

august 

Martin har hatt kontakt med hotellet og får endelig pris neste uke. 

Pris pr deltaker ser ut til å bli ca 4500.  

Denne prisen kan komme noe ned ved dugnadsinnsats i form av å 

selge papirvarer- Alle må selge 5 enheter, men kan gjerne selge mere. 

VUSO får 100 kr pr solgte enhet. Det sendes informasjon ut med tanke 

på utlevring av produktene 16. september. Info gis også på seminaret i 

august. Martin trykker opp materiell og sender ut på mail.  Terje N 

orienterer på seminaret. 

Det innkalles til «foreldremøte» 1530 med kort avslutningskonsert og 

informasjon om Spaniaturen 26 august. Vi vil gjerne at hver familie 

stiller med en voksen og deltakeren til dette møtet. 

Repertoar i Spania vil stort bestå av ting orkesteret allerede har 

innøvd. David følger opp i forhold til fellesnummer med Spansk 

orkester 

 

b. Seminar 24. – 26. august.  

Vi så på det praktiske omkring seminaret. Alle instruktører er på plass.  

Ny bratsj er på plass til seminaret. Ved info om seminaret også info om 

muligheten til å begynne på bratsj for fiolinistene. David følger opp på 

seminaret. 

Terje F ser på matansvar etc. for seminaret – får oppdatert liste fra 

Martin. Sender ut SMS og e-post til alle. 



Når info sendes ut, også strekkode for grasrotandel tipping. 

 

c. Tur til Irland 9. – 10. februar 2013. 

Samarbeid i Dublin med ett orkester som gjerne vil være sammen med 

VUSO og CeSSMI i Italia. 5-10 august 2013 (EU prosjekt Aktiv Ungdom), 

om vi går for det. Martin undersøker noe mht søknad for Italia prosjekt 

2013. 

Til Irland må vi sikte på å reise onsdag kveld – tilbake mandag 

formiddag, d.v.s. fravær 7-11 februar. Vi har fått støtte til 20 musikere 

med 200 euro pr person til reisen og det arbeides med støtte til 

overnatting. Overnatting med kost kan komme helt ned på 150 Euro 

for 5 døgn. 

Ut fra disse forutsetningene går vi for opplegget i Irland. Mht Italia 

sommeren 2013 tar styret avgjørelse senere. 

d. Innkjøp av bratsj er i rute 

 

35/2012 Møter / representasjon 

David har hatt et møte med MHOO.  Julekonserten med MHOO til 

inntekt for kreftsyke barn eller et annet formål. Formål drøftes med 

orkesterrepresentantene i styret. 

36/2012 Program siden sist – ble gjennomgått 

37/2012 Økonomi 

Følges opp av Ingunn som gir oppdatering på neste møte 

38/2012 Evt: VUSO og Krokstadkurset.  

Vi distribuerer informasjon mot neste sommer. 

39/2012 SMS varsling.  

Vi drøftet muligheten for å tegne et abonnement for masseutsendelse 

for VUSO. Dette er ikke komplisert. Vi avgjør dette på neste møte 

 

14.08.2012 Terje F  

 


