
Referat fra styremøte VUSO 

Dato: 13. november 2012 

 

Til stede:  
Rune Kippersund, Martin Handeland, Ingunn Thoen, Terje Fonk  
og dirigent David Foster Pilkington 

 

47/2012 Referat  

Godkjent 

48/2012 Innkomne saker  

 

 Spaniaturen, oppsummering – musikalsk, sosialt, økonomisk. 

Konklusjon er at dette var en svært vellykket tur, ikke minst med hensyn til å 

virke samlende og motiverende. Spaniaturen gikk med forventet underskudd. 

 

 Tur til Irland 7. – 11. februar 

16 er påmeldt derav 1 bratsj, 5 celloer, 10 fioliner 

Vi får EU støtte på 200 euro pr person og dermed blir egenandel for turen  

ca kr. 2000,- som tidligere stipulert. Dette innbetales i to rater. 

 

 Italia-tur august 2013.  

Vi søker Aktiv ungdom i Norge, ikke i Italia, om støtte til prosjektet. 

Neste steg: Det må etableres en styringsgruppe som består av to fra VUSO, to 

fra CeSSMI og to fra det irske orkesteret. Disse må ha ett forberedende møte i 

Italia i mai/juni. Hver av gruppene kan bestå av 20 ungdommer. Blir antallet 

høyere får vi støtte kun for 20. Søknadsansvarlig i forhold til Aktiv ungdom blir 

Martin. Våre to representanter i styringsgruppen blir Martin og David. I en 

lokal norsk forberedelsesgruppe får vi med to til fire blant foreldrene.  

 

 Felles orkesterprosjekt med Ung Symfoni og Kjell Seim,  

David redegjorde for planer om dette 

 

 Konserten 9. Desember under Domkirkefestivalen.  

Disponering av eventuelt overskudd blir 20% til festivalen, og 30% til Mhoo og 

50% til VUSO. Billettpriser blir 200 for de over 16, 100 for de mellom 12 og 16 

og gratis for de under 12. Vi forsøker på forhåndssalg av billetter gjennom 

VUSO medlemmene på øvelsene frem mot konserten, og ber alle om å 

forsøke å selge minst fire billetter. Medlemmene varsles om dette på Face-



book, våre hjemmesider og i en e-post.  

 

 Samarbeid med Ung symfoni april 2013 

En VUSO øvelse på våren vil inneholde en gjennomkjøring av 

konsertprogrammet for UNG SYMFONI. VUSO medlemmers betaling for å 

være med på Ung Symfonis seminar avklares. Seminarene kommer i vårt 

semesterprogram for våren. 

 Vårens program ellers, med humanetisk konfirmasjon. 

Vi ber om 5500 pr konfirmasjon + mat for å spille ved humanetisk 

konfirmasjon.  

Vi satte opp et foreløpig program for våren 2013. Dette legges ut på 

hjemmesiden (Martin) og sendes medlemmene i en e-post (TerjeF.) 

 

 Styresituasjonen med tanke på årsmøtet 2013 

Tas opp i januar 

 

49/2012 Møter / representasjon 

David var med på Ungdommens Kultur Mønstring 

Rune var på styremøte i Vestfold kulturnettverk 

David har hatt møte med Mhoo angående julekonsert 

50/2012 Program siden sist 

Se Spaniatur over 

51/2012 Økonomi 

- Status ble gjennomgått og er tilfredsstillende 

- Søknader. Tønsberg kommune, er sendt. Vestfold fylkeskommune, Rune 

undersøker. UNOF søkes om tilskudd til Dublin tur (Martin) 

 

AU MØTE med Martin, Rune, Terje og David 3. desember 

NESTE STYREMØTE: 8. januar 2013 kl 1900 - 2100 

Referat ved Terje Fonk 

 

 

 


