
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet i Oslo, lørdag 11. mai 2019, kl. 10.45. 

 

Tilstede:  
Astri Pestalozzi, Kjersti Egenberg, Frøydis Valle Gaarder, Trond Mæhlum 
og Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 
 

S a k l i s t e : 
 
10/19   Referat fra styremøtet 9/2-19. 
 
    Godkjent referat fra styremøtet 9/2-19 ble gjennomgått og tatt til etterretning. 
 
11/19   Medlemssaker. 
   
  a)    Søknad om medlemskap. 
         

Bærum Salongorkester søker i e-post av 27. mars d.å. om medlemskap i 

NASOL. Styret behandlet søknaden og fattet følgende, enstemmig vedtak: 
Bærum Salongorkester opptas som medlem i NASOL fra  
11. mai 2019. 

 
           b)     Invitasjon til 100 års-jubileum – Kristiansund Symfoniorkester. 
         

NASOL har mottatt skriftlig invitasjon til Kristiansund Symfoniorkesters 100 års  
        jubileumsmarkering, lørdag 2. november 2019, i Kristiansund. 
        Frøydis Valle Gaarder vil representere NASOL. 
        Daglig leder takker for invitasjonen og informere om representasjonen. 
 
12/19  Orkesterkurs. 

 
          a)    Vestlandsk Sommarsymfoni 2019. Status og videre planer. 
         

Daglig leder orienterte og la fram oppdatert deltakerliste pr. 10/5-19. 
Kursorkesteret består av vel 70 musikere, men det fortsatt ønskelig med flere 
fiolinister og bratsjister.  
Daglig leder ber Sigurd Braathen fremme FB-etterlysningen. Evt. andre tiltak på 
FB vurderes etter hvert. 
 

          b)    VSS jubileumsbok. 
         

Daglig leder orienterte om at vel 40 personer har meldt sin interesse for å kjøpe 

boka. Styret fattet dermed følgende, enstemmig vedtak: 
Jubileumsboka trykkes i 100 eksemplarer til en samlet pris på kr. 20.000 inkl. 
MVA. Boka lanseres under årets VSS. 
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13/19 Strategisk samarbeid med UNOF: 
 
 a)    Referat fra samarbeidsutvalgets møte, 8/4-19 og videre planer. 
         

Styret gjennomgikk utsendt referat punktvis: 
 
Felles helg for landsmøter 
Utvalgets forslag til at møtene avholdes i Rogaland, april 2020, bifalles. 
Eksakt tid/sted bør kunne bekjentgjøres i løpet av juni 2019. 
Styret ber daglig leder om å gjennomgå strategi- og handlingsplaner for UNOF 
og NASOL og legge fram forslag til eventuelle fellesnevnere til neste styremøte. 
Forslag til temaer for fagkonferanse tas også opp på neste møte. 
 
Felles dirigentsatsing 
NASOL gjennomførte i april en spørreundersøkelse om dirigentsituasjonen i 
medlemsorkestrene. Ca 35 orkestre har respondert. Daglig leder la fram 
resultatene, som nå bearbeides videre. Styret ber daglig leder om å 
sammenfatte resultatene med tanke på tilbakemelding til orkestrene innen 
utgangen av juni. Når resultatene fra UNOFs spørreundersøkelse er klar, bør vi 
se om det er grunnlag for noen felles tiltak. 
 
Regionalisering 
Styret vurderer at ny regionalisering fra 1/1-20 vil ha mindre betydning for 
NASOLs medlemsorkestre. NASOL har kun ett fylkesledd, Symfoniorkestrene i 
Akershus, som må ta stilling til videre organisering. Styret mener at NASOL og 
UNOF bør gjennoppta de regionale orkesterkonferansene, og at region Viken 
bør få tilbud om en slik konferanse ganske snart. Daglig leder tar dette opp med 
UNOF.   
 
Instrumenter i fokus 
Styret ber daglig leder følge opp anmodning om et felles initativ for å få satt mer 
fokus på satsningen på kontrabass. 
 
Notebibliotek 
Det vises til referatets punkt 18/19. 

 
 
14/19 Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund: 
 
 a)    Saker til Musikkting/rep.skapsmøte i Tromsø, 24.-26. mai 2019. 
         

Styret drøftet følgende saker: 
M-sak 5B (vedtektsendring, delegater til Musikktinget)  
M-sak 7 (kontingent) 
M-sak 9 (valg) 
NASOL har gitt høringssvar til de to første sakene.  
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NMR-styret har i sin innstilling ikke tatt våre og andre organisasjoner 
høringssvar til følge, og NASOLs styre ber forbundsleder og daglig leder ta 
kontakt med andre organisasjoner med tanke på å fremme felles omforente 
forslag i disse to sakene. 
Styret gir også NASOLs delegater fullmakt til å stemme inn andre kandidater til 
styreverv, for blant annet å sikre en større sjangerbredde i NMRs styre. 
 
 

           b)    TONO-forhandlinger i 2019. 
         

Daglig leder orienterte og la fram resultatene fra innhenting av 
konsertopplysninger fra NASOLs medlemsorkestre. NMR har fått oversendt 
tallene og tar dette med i de forestående TONO-forhandlingene. 

 
15/19 Kulturalliansen: 
 
 a)    Referat fra årskonferansen/årsmøtet, 24/4-19. 
         

Daglig leder representerte NASOL og ga et kort referat. 
Referat fra møtene er tilgjengelig på kulturalliansens hjemmeside. 

 
16/19 Foreningen Toneheim Folkehøgskole: 
 
 a)    Referat fra årsmøtet, 25/4-19. 
         

Frøydis Valle Gaarder representerte NASOL og ga et kort referat. 
Gaarder er fortsatt 2.varamedlem til styret, og Jan Ola Amundsen ble valgt som 
nytt medlem av valgkomiteen. 

 
17/19 Frivillighet Norge: 
 
 a)    Referat fra seminar om regionalisering, 8/5-19. 
         

Daglig leder deltok på seminaret og ga et kort referat. 
NASOLs medlemsorkestre har trolig få utfordringer med ny regionalisering. 
NASOLs fylkesavdeling i Akershus må ta stilling til hvordan den skal forholde 
seg til den nye regionen Viken. 

  
 
18/19 Notebiblioteket: 
 
 a)    Biblioteket i fremtiden. 
         

NASOLs styre drøftet JOAs notat av 26/4-19: Samarbeid om mulig felles 
notebibliotek for NASOL og UNOF. 
UNOFs styre har også blitt forelagt notat og stiller seg positivt til at det arbeides 
videre med saken (felles notebibliotek og felles bibliotekar). 
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NASOLs styre besluttet at det utarbeides en fremdriftsplan for det videre 
arbeidet. Kjersti Egenberg utarbeider et forslag til hva en samarbeidsavtale 
mellom NASOL og UNOF bør inneholde, og lager et notat pro/contra for kjøp av 
tjeneste versus ansettelse, samt beskrive oppgaver som bør tilligge stillingen. 
Daglig leder kontakter Norsk Musikkbibliotekforening med tanke på bistand i 
arbeidet og undersøker om det kan være aktuelt å knytte seg til andre 
eksisterende orkesterbibliotek, som alternativ til lokalisering på Toneheim. 

  
 
19/19   Møteplan for 2019. 
 
    Styret vedtok følgende møteplan: 

            Styremøte i Oslo, lørdag 7. september. 

            Styremøte, lørdag 30. november.     
    
20/19  Eventuelt. 
 
 a)    Innkaling av varamedlem til styremøtene. 
         

Styret fattet følgende, enstemmig vedtak: 
Varamedlem Sigurd Braathen innkalles til alle styremøter i perioden fram til 
neste Representantskapsmøte. 

  
…… 
  
Møtet hevet kl. 15.45.   
     
                        
Jan Ola Amundsen – referent.  


