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Referat styremøte 3.juni 2014 
 

Tid:  3. juni 2014 kl. 19 – 21 

Sted:  Vestliveien 24, 3128 Nøtterøy 

 

Til stede: Martin Handeland, Terje Nilsen, Amalie Christensen, Ole Mathias Rustad, 

David Foster-Pilkington, Anne Guro Rustad og Mari Killingstad. 

Fravær: Ingunn Thoen 

 

Sakliste: 

 

40/2014 Innkalling godkjent 

 

41/2014 Godkjenning av referat 07.05.14      

   

36/2014-2 Vestfold kulturnettverk hadde årsmøte 26.mai 2014. Representanter fra VUSO 

var Mari Killingstad (påtroppende medlem) og Rune Kippersund 

(avtroppende). Referat fra årsmøte er ikke sendt ut. Jørn Sverre Andersen er 

leder i Vestfold kulturnettverk, som hovedsakelig deler ut penger til kor og 

orkester, også til VUSO. 

 

4/2014-6 Nye notestativ. Det har kommet 7 stykker. Terje ser over de gamle. 

 

5/2014-6 Vårens program. 

Sommeravslutning 15.juni på Steinerskolen. Mari sender ut invitasjon og 

ordner griller. Husk også å invitere de nye medlemmene og be alle om å ta med 

matpakke til øvelsen. Det blir øvelse kl. 11, konsert for foreldre/søsken kl. 

14.30 og deretter grilling for alle. Ta med grillmat! 

    

21/2014-4 Høstseminar Spania, 30.september til 7.oktober 2014. 

Status etter første møte i turkomitéen (se også eget turkomitereferat fra 

27.mai): 

Antall foreldre på turen justeres etter påmeldingsfristen 15. juni. Vanlig med 

minst en voksen til syv barn. 

Siw Renate har gitt beskjed om at hun blir med, og dermed også hennes far, 

Svein Erik. Han snakker spansk, og har mye erfaring med å arrangere turer. 

Det blir ikke egen søskenmoderasjon fordi orkesteret sponser hver turdeltager 

rikelig. Prisen pr. deltager er satt til kr. 2.000,-. 

Konserter: 

David ønsker 3 – 4 konserter. 

Mulige konsertsteder: 
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Solgården, gudstjeneste søndag i spansk kirke, norsk klubb, norsk skole eller 

spansk skole, grøt-arrangement lørdag kl. 12 i Sjømannskirken.  

 

Mari sender ut ny info og minner om påmeldingsfristen.  

Martin sender forespørsel om økonomisk støtte fra Unof og søker økonomisk 

støtte fra div. steder, bl.a. Sparebank 1 Nøtterøy-Tønsberg. 

Gode råd til turkomiteen: 

Lurt at alle har mobilnr til alle og at alle vet hvem som er nattevakt. Nattevakt 

bør ha tilgang til alle i orkesteret.  

Viktig å tenke på det sosiale, at alle er inkludert og at ingen går alene. Sosiale 

leker er gøy! 

 

15/2014-5 Program høsten 2014: 

 -    Første øvelse 24.08. 2014 

- Strykeseminar IRIS, 12. – 14. september, for VUSO og andre viderekomne 

strykere i Vestfold. Obligatorisk bratsj-seminar for fiolinistene og 

kontrabass-seminar for cellistene! David holder kontakt med Gunn Edith 

Nilsen og/eller Dextra-musikerne, for å få en god prosess og planlegging av 

seminaret. 

- Øvrige øvelsesdatoer: 2. november, 23. november, (ev. øvelse med  

Sjøbodkoret) og 7. desember. 

- Øvelse og jubileumskonsert 20. - 21.desember. 

 

42/2014 Økonomi, Martin setter opp et budsjett for Spaniaturen. 

 

43/2014 Bruk av Facebook som informasjonskanal, skal være for VUSO´s nåværende 

medlemmer. Info til foreldre skal fortsatt sendes på mail. 

 

44/2014 Saker fra orkesterrepresentantene: 

 Jobbe for å inkludere de nye VUSO-medlemmene, for eksempel mikse nye og 

gamle medlemmer i quis-konkuransen på sommeravslutningen og i aktivitetene 

i Spania. 

 

45/2014 Eventuelt. 

David har fått klage på opprydningen etter VUSO-øvelsene på Steinerskolen. 

Det gjelder at mat er blitt stående igjen og at det er dårlig med vasking av gulv 

etter øvelsene. Martin forandrer ansvarslista, slik at det står tydelig mat -, rydde 

- og vaskeansvar. 

 

Neste styremøte: Onsdag 27. august, kl. 18 – 20 hos Martin 

 

 

Sandefjord, 10.6. 2014, Anne Guro Rustad 


