
Referat fra styremøte VUSO 
Dato: 8. januar 2012 

 

Til stede:  

Rune Kippersund, Martin Handeland, Ingunn Thoen, Terje Fonk, Terje Nilsen  

 

 

 

1/2013 Referat  

Referatet ble godkjent 

2/2013 Innkomne saker  

 Tur til Irland 7. – 11. februar 

16 musikere skal være med: 1 bratsj, 5 celloer, 10 fioliner 

Egenandel for turen,  kr. 2000,- er innbetalt av nesten alle. 

Vi undersøker muligheten for deltakelse av symfoniorkester på gudstjeneste i 

en av kirkene i Tønsbergområdet. (Ansvar: Terje F) 

Det blir gjenbesøk fra Irland i påsken (Skjærtorsdag til 2. Påskedag). 

De kommer til Gardermoen 1520. De skal bo på Quality hotel i Tønsberg. 

VI tar opp spørsmålet om familier som kan bidra ved dette besøket på 

årsmøte. 

 Italia-tur august 2013. Kursdatoer 5-10.8.2013 

Det planlegges tur til Italia med seminar for CeSSMI, VUSO og Young Dublin 

Symphonia. Italienerne er utfordret til å utforme program for dagene i Italia. 

Det søkes om støtte fra aktiv ungdom. Vi planlegger å bo samme sted som i 

2010, 90 km utenfor Roma.  

Vi kan ha med 20 deltakere og tre ledere fra VUSO med støtte. Martin har 

hånd om søknader mm. 

 Felles orkesterprosjekt med Ung Symfoni og Kjell Seim  

Dette ligger i programmet for våren. Rune tar kontakt med Sarah Aker med 

hensyn til det behov som er for bistand fra VUSO foreldre. 

 Konserten 9. Desember under Domkirkefestivalen.  

Disponering av overskuddet er avgjort på en tilfredsstillende måte. 

3/2013 Årsmøtet 10. mars 2013 

Saker som må forberedes er: 

 Årsberetning (Terje F) og regnskap for 2012 (Ingunn).  

Vi fikk ikke valgt revisor på årsmøtet i 2012 og foreslår derfor at regnskap for 

2012 revideres av den som velges som revisor på årsmøtet 2013. Terje F 

sender utkast til styret før det sendes ut til orkesterfamiliene. 

Vi sender ut årsmøteinnkalling senest 10. februar, mens regnskap ettersendes 



seneste en uke før årsmøtet. I innkalling til årsmøtet gjøres oppmerksom på 

to ukers frist for å melde andre saker enn dem styret har ført opp. Rune 

utarbeider innkalling og Terje F sender ut. 

 Arbeidsprogram for 2013  

Dette utgjøres av program ut august samt at det gis en orientering på 

årsmøtet om planene for høsten 2013 av David. 

 Budsjett for 2013  

Styret foreslår kontingent på 600 som inkluderer seminar avgift. Mat kommer 

i tillegg med kr 100 pr halvår.  Ingunn og Rune lager forslag til budsjett. Dette 

sendes styret innen utgangen av februar for godkjenning pr. mail før det 

sendes orkesterfamiliene.   

 Valg 

o Styret i VUSO består av styreleder, 4 styremedlemmer,  

2 varamedlemmer, 2 orkesterrepresentanter, valgkomité og revisor.  

o Styreleder velges for ett år  

o Styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år  

o Revisor velges for ett år  

o Orkesterrepresentanter foreslås av musikerne og velges for ett år  

o Valgkomité for to år   

o Ved første valg velges halvparten av styremedlemmer, vara- og 

valgkomitémedlemmer for ett år. Dette for å gi en jevn utskiftning i 

styret. Hvis man kommer i utakt med dette systemet, rettes dette opp 

ved at man igjen gjør nødvendige valg for ett år.  Valg av styreleder og 

styremedlemmer skal skje skriftlig dersom det er mer enn en kandidat 

eller minst 1 av de tilstedeværende ønsker det. Styreleder velges 

direkte av årsmøtet. Styret for øvrig konstituerer seg selv.  

 

Valgene på årsmøtet i 2012 gav følgende status for styret: 
Rune Kippersund,  styreleder i 2012 og styremedlem 2 år 

Martin Handeland  styremedlem    2 år 

Terje Nilsen   styremedlem    2 år 

Terje Fonk   styremedlem, gjenstående  1 år 

Ingunn Thoen  styremedlem, gjenstående  1 år 

Jon Karlsen   vara, gjenstående   1 år 

Rune Strømsted   vara     2år 

 Elise Johnsen  orkesterrepresentant   1 år 

Per Benjamin Fonk  orkesterrepresentant   1 år 
Catrine Christensen  medlem av valgkomité   2 år 

Styret fikk fullmakt til å peke ut et medlem av valgkomité

  



 Orkesterrepresentantene bes om å finne frem til minst to kandidater blant 

orkestermedlemmene og melde dette til styret. 

Utfra tilbakemeldingene fra styremedlemmene må det rekrutteres et nytt 

styremedlem, revisor og ytterligere ett medlem til valgkomiteen. Rune 

orienterer valgkomitemedlem Catrine Christensen om dette.  

 

 Diplomer og blomster 

Terje F skriver diplomer, Ingunn handler blomster. 

 

4/2013 Økonomi 

  Status året 2012 

Det ser ut til at det kan bli et lite overskudd. 

   Søknader.  

Det må sendes søknad om tilskudd til Vestfold kulturnettverk 

(fylkeskommunen), til musikkens studieforbund (Støtte til voksenopplæring) 

Rune og Martin har ansvar.   

 

5/2013 Neste styremøte: kl 19.00, 26 februar 2013 hos Rune 

 

Referent 

Terje Fonk 

 

 


