
       

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 

 

Referat styremøte  
 
Tid:  Tirsdag 13.desember 2016 kl. 18:30 - 20:30. 

Sted:  Vestliveien 24, Nøtterøy (hos Martin) 

Til stede: Martin Handeland, Anne Guro Rustad, Linda Lauvålien, Sina Lauvålien, Rebekka 

Svanquist, Janne Aase Hansen, Fredrik Svanquist og Trond Berge. 

 

Saksliste 

47/2016  Godkjenning av innkalling. Innkalling godkjent.   

 

48/2016 Godkjenning av referat fra 1.november. Referat godkjent. 

 

45/2015 - 10 Evaluering av høsten 2016: 

 19. - 20. November - Ballettforestillingen Rapunzel: Flott forestilling, bra 

samarbeid og nydelig spill av VUSO med innleide eks-Vusikere. Veldig bra 

sammensatt musikk til balletten. Styret bemerker at VUSO fikk liten plass/omtale  

i det trykte programmet.  

 11.desember -  Øvelse i Holmestrand: Øvingsfasilitetene på biblioteket i 

Holmestrand er ikke så gode, så  vi vil utfordre kulturskolen i Holmestrand til å 

finne  nye, bedre lokaler. Inntil videre har VUSO øvelser i Tønsberg og Larvik. 

 

25/2016 - 5 Program våren 2017 

 UKLA (Ung klassisk festival) i Sandefjord  28. – 30. april 2017. Festivalen er 

tilpasset VUSO og andre deltakere, ved at det ikke er planlagt undervisning i 

skoletiden og den er redusert med en dag. David har vært i kontakt med Marius 

Thoresen om innholdet og lagt fram behovet for kammermusikk framfor 

orkestermusikk. UKLA-festivalen legges inn som en del av VUSO´s 

semesterplan. 

 13.-14.mai: Humanistiske konfirmasjoner. VUSO´s medvirkning på disse 

konfirmasjonene er en viktig inntektskilde for orkesteret og en del av 

finansieringen av USA-turen. 

 Semesterplan. Martin lager og legger ut semesterplan.  

 

49/2016 Årsmøte 2017 – planlegge: Årsmøte for VUSO blir lagt til 5.februar, etter øvelsen. Vi 

følger vedtektene;  Årsmelding og regnskap sendes ut senest en uke før årsmøte, Anne 

Guro har ansvar for årsmelding og Linda og regnskapsfører har ansvar for 

årsregnskapet. Budsjett for 2017 legges fram på årsmøte, Linda har ansvaret. Styret 

foreslår at kontingenten forblir uendret i 2017. Valgkomite: Cathrine Christensen og 

Olav Grande. Martin kontakter valgkomiteen. Utdeling av kursbevis for vår- og 

høstsemesteret til VUSO-medlemmer på årsmøtet, Anne Guro har ansvar. Fra 2017 

anbefaler styret å bruke Musikkens studieforbunds egen dokumentasjon via 

KursAdmin. 

 

50/2016 Økonomistatus. Linda informerte om økonomisituasjonen. Mye utgifter til USA-turen 

i februar, men VUSO har samtidig ryggrad til å klare det og god økonomistyring. Pr. 

13.des. 2016 har VUSO kr 394.846,- på bok. Frist for innbetaling av 2.avdrag av 

turen, på kr. 2000,-, er 15. desember. Dugnaden for å få inn minimum kr. 1000,- ekstra 

pr deltager, er i full gang, med blant annet ”Hervik”-produkter, spillejobber og 

vaffelsalg. Fredrik sender ut ny mail med informasjon om innbetaling av penger fra 

dugnaden og at fristen for innbetaling av dette er utsatt. 
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20/2016 - 8 Orkestertur 2017 til USA. Turkomiteen har ansvar for innholdet i denne turen og har  

egne referat. Styret har ansvar for økonomien, og går inn for én fornøyelsespark. 

 

51/2016 Referatsaker/saker fra orkesterrepresentantene. Ingen saker. 

 

45/2016 - 2 Profilering – hettegensere. Janne informerte. Hun ønsker å bestille genserne før nyttår 

og  satte en frist på beskjed fra orkestermedlemmene om størrelse til 15.desember. Da 

blir genserne klare før USA-tur. 

 

28/2016 - 5 Instrumentutlån. Ingen saker. 

  

52/2016 Eventuelt. Ingen saker. 

 

 

Neste styremøte: 

  

Tirsdag 10.januar 2017 kl. 18:30 – 20:30 hos Anne Guro, Drakeåsvn 30, 3229 Sandefjord 

 

 

Referent: Anne Guro Rustad 
 


