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Referat fra styremøte 
 

Dato:10.september 2013 

Sted: Fylkeshuset Tønsberg 

 

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

hristensen, Ole Mathias Rustad og Anne Guro Rustad 

 

47/2013 

Innkalling godkjent 

 

48/2013 

Gjennomgang av referat. 

Ole Mathias finner stedfortreder til føring av fravær hvis han er borte fra øvelsen.(sak 46/2013). 

 

49/2013 (se sak 44/2013). 

Rapportering til Aktiv Ungdom, Italia-tur. 

Frist for levering av rapport til Aktiv Ungdom: 12.oktober. 

Martin hovedansvar for sluttrapport. 

Rune ansvar for revisjon av aktivitetsprogram og å lage film fra turen. 

Ingunn ansvar for regnskap inkl. bilag. 

Problemer med å få flybillettkvitteringer fra irene. Dette må de skaffe, ellers mister de støtten til flybillettene fra 

Aktiv Ungdom. Irene er ansvarlig for dette og må i tilfelle betale tilbake tilskuddet. 

Ingunn har sendt mail til irene om dette. 

Det siste arbeidet for styret med sluttrapporten, gjøres av de som har fått ansvar for det, og med mail-kontakt, evt

. et styremøte tirsdag 8.oktober. 

 

50/2013 

Høstens program og gjennomføring. 

 

Julekonsert i Tønsberg domkirke 13.des. 2013, i samarbeid med Domkirkefestivalen og Mhoo. 

Siden Mhoo skal ha egen konsert i Tønsberg uka før, prøver David å få med to andre solister, som kan trekke fler

e publikummere. Han gjør økonomisk avtale med Mhoo om redusert betaling og tilbyr de andre solistene tilsvare

nde. 

  

Høstens øvelser. 

Martin minner orkestermedlemmer og foreldre om forandringer i semesterplanen, følge med på oppdateringene. 

Lurt også å minne om tippemidler til VUSO. 

Matansvar: Terje tenker ut en bedre måte å organisere innkjøp av lunsj til øvelsene på, for å holde utgiftene nede. 
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VUSO dekker inntil kr. 600,- pr. lunsj. 

 

51/2013 

Økonomi. 

VUSO fått Frifondmidler 2013: 14.500,-. 

Søknadsfrist Tønsberg kommune: 15.oktober. 

Søknadsfrist Sparebank1 lokalt: 1.oktober. Anne Guro undersøker nye orkesterpermer som vi kan søke støtte til. 

Sende ut regning på kontigent for høsten 2013. 

 

52/2013 

Revitalisering av UNOF Vestfold 

VUSO stiller seg positiv til å være med i styret i UNOF, og synes det er en god ide med en representant fra hvert 

orkester. VUSO ønsker en liste over hvilke orkestre som er medlem i UNOF Vestfold. VUSO ser det som tjenlig 

at UNOF er med og organiserer Ung symfoni og at det administrative rundt dette blir gjort av et styre slik at Sara

h får avlastning på det administrative. Martin gir tilbakemelding til Vibeke om dette. 

 

53/2013 

Planlegging av møte med kulturskolene. 

Rune leder møtet som er et åpent dialogmøte. 

Anne Guro skriver eget referat. 

 

Dagsorden: 

Presentasjon av de tilstedeværende 

Hva er/hvordan arbeider VUSO? 

Dialog vedr mulige samarbeidsarenaer og -metoder. 

Oppsummering og veien videre. 

Evt. 

 

54/2013 

Referatsaker. Se 48/2013. 

 

55/2013 

Evt. Ingen. 

 

Neste styremøte: tirsdag 8 okt. kl 19 på Borgheim menighetssenter, Nøtterøy 

 

Sandefjord, 11.september 2013 Anne Guro Rustad 

 

 

 


