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Referat styremøte 
 

Tid:  27.august 2014 kl. 18 - 20 

Sted:  Vestliveien 24, 3128 Nøtterøy 

 

 

Sakliste: 

 

46/2014 Godkjenning av innkalling, innkalling godkjent.  

 

47/2014 Godkjenning av referat 03.06.14, referat godkjent.    

     

36/2014-3 Vestfold kulturnettverk 

 årsmøtereferat ankommet   

 Musikkens studieforbund høsten 2014: Ole Mathias fører 

fraværslister i KursAdmin.  

 

21/2014-5 Høstseminar Spania, 30. september til 7.oktober 2014.  

 Påmeldte: 24 musikere, 5 foreldre, 1 dirigent 

 Program: Foreløpig avtale om besøk/konsert på Den norske skole 

fredag 3.okt, David avtaler videre. Mari har kontakt med Marit 

Gjelsten i Benidorm, som spør lokalt om andre konsertsteder. Dette 

bør skje raskt, og før neste turkomitemøte 3.september. Se for øvrig 

referat turkomitemøte 24.august.   

 Logistikk inkl. overnatting. Melia hotell Benidorm er reservert. 

Mari avtaler videre med hotellet om antall rom, antall senger på 

hvert rom, øverom, pris og lignende. Busselskapet ”Smiltur” er 

reservert og avtales nærmere når programmet er lagt. Reise til og fra 

Gardermoen bestilles og betales av hver enkelt turdeltager. Terje 

deler ut 16 nummererte lys på toget, samt to bager med totalt 16 

nummererte notestativ. Det bør skrives i programmet hvor mye 

lommepenger musikerne bør ha med på turen. For de over 16 år er 

det lurt å ha med studentbevis. 

 Økonomi. Martin har laget et foreløpig budsjett. VUSO er 30 år og 

styret i VUSO velger å lage en rimelig tur for orkesteret (kr. 2000,-) 

for å øve godt til jubileumskonserten, få konserterfaring, få et godt 

miljø fine opplevelser sammen. VUSO  bruker av orkesterets 

overskudd til å finansiere resten av turen. Dog betaler hver enkelt 

turdeltager reisen t/r Gardermoen og noe inngangspenger ved 

utflukter. Martin sender diverse søknader til støtte for turen. 

 



       

www.vuso.no  
   Kastellveien 14 
   3125 Tønsberg 
   Org.nr. 977 043 808 
   Bank: 1503.01.00384 
 

Styreleder 
   Martin Handeland 
   481 38 808 
   martin@handeland.info 

Sekretær 
   Anne Guro Rustad 
   918 87 757 
   anneguro.rustad@sandefjordbredband.net 

Dirigent/kunstnerisk leder 
   David Foster-Pilkington 
   901 83 387 
   david.foster.pilkington@gmail.com 

 

 

15/2014-6 Program høsten 2014 

 Strykeseminar IRIS, 13 – 14. September, kl 10 – 17, obligatorisk for 

VUSO medlemmer, trenger derfor ingen påmelding. Dersom noen 

ikke kan delta, melder de til David. 

 Øvelse og jubileumskonsert 20. - 21.desember, med gamle 

medlemmer. Påmelding for tidligere medlemmer, frist 15.nov. 

Martin sender ut invitasjon. Terje leverer kasse med VUSO permer 

til Martin.  

 Øvelsen søndag 14.desember blir flyttet til lørdag 13.desember. 

 

48/2014 Økonomistatus (Ingunn) Regnskapet er revidert og godkjent. Martin finner ut 

hvor regnskapet kan arkiveres. 

 

49/2014 Andre referatsaker. Innkjøpslista til øvelsene ble revidert. Terje lager ny 

ansvarsliste/matansvar. 

 

50/2014 Saker fra orkesterrepresentantene: Ønsker infoskriv så fort som mulig for å 

søke fri til Spaniaturen. Martin skriver dette. 

 Siden det er mange nye medlemmer i VUSO denne høsten, ønsker David å 

bruke siste del av øvelsene på de eldste i orkesteret, og ønsker at 

orkesterrepresentantene forhører seg litt i miljøet rundt dette.  

 

51/2014 Gjennomgang av medlemslisten v/ Martin, Dropbox fungerer, Facebook 

fungerer bra, David er administrator, orkesterrepresentantene bør også tildeles 

administratorrolle.  

 

52/2014 Eventuelt. Avtale møte med representanter for kulturskolene 22. oktober kl. 

19.30 – 21. De kan sende rektor eller strykelærere. 

 

 

Neste styremøte: onsdag 24.sept. kl. 18 – 20 hos Ingunn, St. Stefansgt. 1A (parkering ved 

Fylkeshuset) 

 

Nytt styremøte 22. oktober kl. 18 - 21, fra kl. 19.30, med kulturskolerektorene. Sted avtales 

senere. 

 

Referent: Anne Guro Rustad 


