
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet (telefonmøte), onsdag 17. juni 2015, kl. 21.00. 

 

Tilstede:  
Astri E. Pestalozzi, Ingmar Wåhlberg, Ragnhild Helseth, Pjokken Eide og  
Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 
 

S a k l i s t e : 
 
1. Referat fra styremøtet 31/1-15. 
 
 Ingen kommentarer til godkjent referat fra styremøtet 31/1-15.  
 
 
2. Medlemssaker: 

 
       a)       Søknad om medlemsskap. 

 
Vestfossen Salongorketer søker i brev av 15. mai d.å. om medlemsskap i 
NASOL. Styret vedtok enstemmig å innvilge orkesteret medlemsskap. 
Daglig leder sender melding om vedtaket og nødvendig informasjon. 

        
       b)       Utmelding. 

 
Kongsberg kammerorkester melder seg ut av NASOL i e-post av 2. mars d.å., 
som følge av for få medlemmer.  
 
Ringerike konsertorkester melder seg ut av NASOL i e-post av 14. mai d.å., 
som følge av for få medlemmer og sviktende kulturskoleengasjement. 
 
Styret tok utmeldingene til etterretning. 

        
       c)       Søknad om hvilende medlemskap. 

 
Ungdomssymfonikerne i Nord-Trøndelag (USINT) søker om hvilende 
medlemskap i en periode inntil aktiviteten i orkesteret blir gjenopptatt. 
Styret innvilget enstemmig søknaden. 

 
3.     Orkesterkurs: 

 
a) VSS 2015. Status og plan for markedsføring av konsertene. 

 
Daglig leder informerte om status: 70 musikere. Det jobbes med å få på plass 
en oboist og en klarinettist. Kurset gjennomføres som planlagt. 
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Styret drøftet ulike markedsføringstiltak. 

Plakat/flyer: 
Daglig leder sørger for produksjon i løpet av en ukes tid. Ny lay-out. 
Distribueres som pdf umiddelbart og i papir under kurset. 
Daglig leder undersøker om mulighet for e-post-utsendelse til ”operaens 
venner”, abonnenter i Operahuset osv. 

Facebook: 
Astri og Ingmar samarbeider om å publisere konsertene på facebook. 
Daglig leder sender info om konsertene (innhold, program osv.) 

T-shirt: 
Avventer til plakat kommer i ny lay-out. 

 
4. NASOLs 54. Representantskapsmøte, Lillehammer,  24. - 25. oktober 2015. 
 
 Lillehammer symfoniorkester har bekreftet konsert i Lillehammer kirke, lørdag 24.  

oktober kl. 18.00. Daglig leder innhenter hotelltilbud.  
Styret drøftet tema for faglig innhold (mediehåndtering og publikumsoppslutning) og 
aktuelle foredragsholdere. 
Ragnhild Helseth forespør først Jan-Erik Larsen. 
Deretter jobber evt. styret videre med å finne andre kandidater. 
 

 
5. Strategimøte med UNOF, 5. – 6. september 2015, i Oslo. 
         

UNOF har bekreftet møte i Oslo den aktuelle helgen. 
Samarbeid om arrangementet av EOFed-festival i Bergen, mai 2018, blir et viktig 
tema. 
Astri tar initativ til å planlegge møtet nærmere (jfr. referat fra forrige styremøte). 

 
6.       Orienteringssaker: 
 
 a)    NMR/MSF Musikkting/rep.skapsmøte på Hamar, 29. – 31. mai 2015. 
         

       Forbundsleder refererte.  
       NASOL er veldig godt fornøyd med at Pjokken Eide ble valgt inn som    
       1. varamedlem til NMRs styre. NASOL og flere andre er lite tilfreds 
       med tidsrammen for disse møtene, med alt for mye ”dødtid”.                                                                                       

  
b)    EOFeds festival og rep.skapsmøte i Cremona, 3. – 7. juni 2015. 

         
       Forbundsleder og styremedlem Frøydis V. Gaarder deltok. 

        Meget vellykket festival med 700 deltakere. 
        Representantskapet var begistret for UNOF/NASOLs forslag om at neste   
                 festival planlegges til Norge/Bergen, mai 2018.    
   
                 I arbeidsbudsjettet for 2015 er det avsatt kr. 12.000,- i støtte til NASOL-orkestre  
                 for deltakelse på festivalen. Ett orkester (Mosjøen Of) måtte melde avbud. 
       Styret vedtok enstemmig at de to deltakende orkestre tildeles kr. 6.000 hver.       
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7. Eventuelt. 
         
        Ingen saker til behandling. 
…… 
         
        Møtet hevet kl. 22.00.                                                    Jan Ola Amundsen – referent.  


