
Referat fra styremøte Vuso 

Dato: 14.10.12 

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

40/2012 Godkjenning av referat 

Referat fra møtene i juni og august ble godkjent 

41/2012 Innkomne saker  

a. Spaniatur 2012 

Spaniatur 2012. Spaniaturen var tatt opp på eget møte i forkant av 

styremøtet, så det var ikke behov for å ta det opp på styremøtet 

 

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

Til Irland sikter vi 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 er mulig å få støtte til transport. 

Overnatting med kost kan komme helt ned på 150 Euro for 5 døgn. 

Det må avklares hvilke orkestermedlemmer som vil være med. Dette 

gjøres i Spania. Det sendes ut informasjon om dette til foreldrene så 

snart som mulig pr. e-post ved Terje F. 

På neste styremøte tar vi stilling til om vi vil gå for et opplegg i Italia 

sommeren 2013, 5.-10.august, sammen med orkesteret i Irland og 

CeSSMI  (EU prosjekt Aktiv Ungdom). Foreldrene orienteres også om 

denne mulighet i samme utsending. 

 

c.  Felles orkesterprosjekt med Ung Symfoni og Kjell Seim.  

Det foreligger en forespørsel om et samarbeidsprosjekt med Ung 

symfoni, fra Sarah Aker, Ung symfoni. 

Ung Symfoni Vestfold er invitert til å delta i et felles orkesterprosjekt 

med VUS og Kjell Seim våren 2013.  

Mulige datoer er: 1.-3. mars, 5.-7. april (men den passer dårlig siden 

6.april er TUP ved NMH) 19.-21. april med konsert i Drammen 20. april 

og evt. konsert i Vestfold 21.april. 

Vi vil være med dette prosjektet, og vil kunne være med to av de 

nevnte helger, helst de to i april. Rune sender tilbakemelding. 



 

 

42/2012 Møter / representasjon 

Rune skal på styremøte i Vestfold kulturnettverk 17. oktober 2012. 

 

43/2012 Program siden sist – ble gjennomgått (Åsgårdstrand) 

 

44/2012 Økonomi 

Vi må finne revisjonsrapporten og vi må få ny revisor.  

Vi har fått 14000 fra Frifond. Vi må søke Tønsberg kommune om 

tilskudd. Martin og Rune følger opp. 

 

45/2012 Orkestersaker 

I Spania er det en drøfting med orkesterets medlemmer mht 

disponering av ev. overskudd ved deltakelse i Domkirkefestivalen til et 

veldedig formål. 

Det er nå svært viktig å få rekruttert nye bratsjister til VUSO. 

 

46/2012 SMS varsling.  

Vi fortsetter å varsle med SMS på de kanaler styremedlemmene har. 

Ev. kostnader kan dekkes av VUSO.  

 

Neste møte blir 13.november kl. 1900 hos Rune i 

Veståsveien 16 

 

14.10.2012 Terje F  

 


