
Referat fra styremøte VUSO 
Dato: 26. februar 2013 
 
Til stede Rune Kippersund, Ingunn Thoen, Martin Handeland, Terje Nilsen, Terje Fonk 
og David Foster Pilkington 
 
5/2013 Referat fra forrige styremøte er godkjent 

 

6/2013  Tur til Irland 7. – 11. februar.  

Oppsummering: Det ble en svært vellykket tur. Det kunne med fordel vært 

noen flere arrangerte felles samvær. 

7/2013 Tur til Italia 5. – 10. august.  
Vi avventer svar på søknad om støtte fra aktiv ungdom før vi fatter endelig 
vedtak om vi skal reise. 
 

8/2013 Gjenbesøk fra Irland 
Solveig Wegger, Ingunn Thoen, Hilde Sørensen, Anne Guro Rustad, Marit og 
Martin Handeland utgjør en gruppe som tar seg av dette sammen med David.. 
De skal bo på Oseberg.  Det er lagt opp et program med konsert i Sandefjord 
kirke Langfredag kl 1800 og deltakelse i Nøtterøy kirke på gudstjenesten 1. 
Påskedag. I tillegg vil vi legge til rette for en samling søndag ettermiddag i 
lobbyen på Oseberg eller ute på torvet i Tønsberg. Lørdag ettermiddag er det 
tur til Tjøme. Dessuten kan det bli et «party» søndag kveld.  
 

9/2013 Samarbeidet med Ung Symfoni i april 
Påmelding til de to helgene i april må skje før 5.mars 
Det sendes e-post til medlemmene i VUSO om dette. Betaling for dette er kr 
600,-. Vi belaster våre medlemmer med 300,- mens vi søker enten å få rabatt 
eller at VUSO dekker det resterende. (Rune spør Sara) 
Sara trenger hjelp med mat lørdag 6. og søndag 7. april. Foreldre til deltakere 
forventes å stille opp. Rune er koordinator for dette og spør aktuelle foreldre 
om ingen melder seg.  VUSO stiller med to foreldre hver av dagne 6 og 7 april.  
Det tas initiativ i etterkant av disse to helgene til et møte mellom VUSOs styre 
og Sara Aker, der formålet er evaluering og videre planlegging. 
 

10/2013 Forberedelse til årsmøtet 10. mars 2013 
Årsmøtet legges opp med følgende punkter: 
 
Rune skal lage forslag til innkalling til årsmøtet. Jeg følger i hovedsak opp 
tidligere praksis og setter opp følgende forslag: 

 
1. Konstituering av årsmøtet ved Rune 
2. Årsberetning og referat fra årsmøtet 2012 ved Terje F 
3. Regnskap 2012 ved Ingunn 
4. Arbeidsprogram 2013 ved David  



5. Budsjett 2013 og fastsetting av kontingent (600 pr. halvår inkl. seminar, 
mens mat og forsikring kommer i tillegg. Dvs ingen økning) ved Ingunn 

6. Utdeling av kursbevis og blomster ved Rune 
7. Reisevirksomheten til VUSO. Orientering og diskusjon. 
8. Valg (Valgkomiteen) 

 
Innkalling og saksliste sendes foreldre og deltakere av Terje F 
 

11/2013 Regnskap 2012 
Ingunn Thoen la frem et regnskap for styret. Styret vedtok å legge dette frem 
for årsmøtet til godkjenning. Resultat og rettet utgave av Balanse sendes ut 
sammen med innkalling til årsmøte.  
 

12/2013 Budsjett 
Framlagt budsjett ble bearbeidet og satt opp med et underskudd som dekkes 
av overskuddet i 2012. Rettet budsjett sendes ut sammen med innkalling til 
årsmøtet. 
 

 
 
26. februar 2013 Terje Fonk 
 
 


