
NASOL 

 

R E F E R A T 

fra styremøtet på Zoom, lørdag 28. november 2020, kl. 10.00. 

 

Tilstede:  
Astri Pestalozzi, Frøydis Valle Gaarder, Øivind Pedersen, Franziska Wika,  
Sigurd Braathen, Kjersti Egenberg og Jan Ola Amundsen (sekretær). 
 
-- 
 

S a k l i s t e : 
 
47/20   Konstituering. 
 
    Valg av nestleder ble vedtatt utsatt til neste styremøte. 
    Astri Pestalozzi og Frøydis Valle Gaarder ble valgt som medlemmer av 
    samarbeidsutvalget med UNOF.  
    Det ble framsatt et ønske om nummerering av varamedlemmene, der 
    følgende ble vedtatt:  
           1. Sigurd Braathen, 2. Kjersti Egenberg, 3. Trond Mæhlum. 
 
 
48/20 Styrets arbeidsform og samarbeid med andre organisasjoner. 
 
  Forbundsleder orienterte om styrets arbeidsform og hyppighet av styremøter. 
  Forbundsleder og daglig leder orienterte om samarbeidet og forholdet til de 
  organisasjonene som NASOL er medlem av. 
     
 
49/20  Økonomi: 

 
          a)    Driftsregnskap pr. 23. november 2020. 
         
        Daglig leder la fram driftsregnskap pr. 23/11-20, som styret tok til etterretning. 
  
 
50/20  NASOLs 56. Representantskapsmøte og Fagkonferanse:        
 

a)   Oppsummering og evaluering. 
 

        Styret etterlyste en rapport fra fagkonferansen. 
        Daglig leder følger opp dette i samarbeid med daglig leder i UNOF. 
        Representantskapsmøtet ble gjennomført med fysisk og digital deltakelse. 
        De som deltok opplevde at dette fungerte bra. 
        Signert protokoll fra møtet ligger på hjemmesiden. 
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b)    Godkjenning av strategi- og handlingsplan 2020-2022. 

 
        Jfr. representantskapets vedtak, har samarbeidsutvalget UNOF/NASOL  
        redigert og ferdigstilt planen, som ble lagt fram for styret. 
        Styret godkjente enstemmig framlagt strategi- og handlingsplan 2020-2022.  
 
51/20 Styrets arbeid med strategi- og handlingsplan 2020-2022. 
 
 Styret mener det er behov for å konkretisere handlingsplanen. 

Det ble bestemt at møtet lørdag 23. januar 2021 arrangeres som en work-shop, og 
som i sin helhet avsettes til dette arbeidet.  
Astri Pestalozzi og Frøydis Valle Gaarder forbereder work-shopen. 
 

         
52/20 Notebiblioteket: 
  
 a)   Informasjon om nyinnkjøp i 2020. 
 

Daglig leder redegjorde for nyinnkjøpene i 2020, som er foretatt innenfor vedtatt 
budsjettramme. 
Daglig leder redergjorde også for overtakelsen av Bryn Orkesterforenings 
notearkiv, som ble levert notebiblioteket 27. november d.å. 
 

 
53/20  Kulturalliansen: 
 
 a)  Referat fra digital årskonferanse, 4/11-20. 
 
      Daglig leder representerte NASOL, ga et kort referat og viste til mer informasjon 
      på hjemmesiden til Kulturalliansen. 
 
 
54/20 Norsk musikkråd/Musikkens Studieforbund: 
 
    a)  Forslag til valgkomiteen. 
 
        Valgkomiteen i NMR har sendt en henvendelse til medlemsorganisasjonene om  
        å sende inn forslag til kandidater til styreverv for perioden 2021-2023, 
         Styret i NASOL hadde ingen umiddelbare forslag, men vurderer eventuelle 
         forslag til neste møte. 
 
55/20  EOFed:        
 

a)   Referat fra digitalt styremøte, lørdag 31. oktober 2020. 
 

       Astri Pestalozzi refererte. 
       Hovedsaken på dette møtet var orkesterfestivalen i 2021. 
                Styret i EOFed vedtok å utsette festivalen til mai 2022. 
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b)    Referat fra digitalt medlemsmøte/bibliotekkonferanse, 1/11-20. 

 
        Daglig leder deltok og refererte fra møtene. 
        Medlemsmøtet hadde god deltakelse, og nye organisasjoner ble presentert. 
        Bibliotekkonferansen drøftet lån over landsgrensene, som fortsatt er et tilbud 
        til medlemsorganisasjonene, og praktisk organisering av dette. 
        Det vurderes å utarbeide en felles digital, europeisk orkesterkatalog. 
 
56/20 Eventuelt: 
 
    a)  Uttalelse fra NASOL om forslag til endringer i distriktsmusikerordningene. 
 
        Franziska Wika redegjorde for forslag til endringer i distriktsmusikerordningen i  
         Nordland, som blant annet vil få store konsekvense for orkestrene i fylket. 

       Øivind Pedersen fortalte at Innlandet har kuttet sin musikerordning og etablerer  
       en ny produksjonssatsing. Kun ett av de semiprofesjonelle orkestrene mottar nå 
        driftstilskudd, og det er usikkert om slik orkestersatsing vil bli videreført.          

        NASOLs styre ønsker å sende en uttalelse, og ber Wika og Pedersen om 
         å lage et forslag som styret kan godkjenne på e-post. 
        En bør også kartlegge om dette er en problemstilling i andre fylker. 
 
 
    b)  Vestlandsk Sommarsymfoni 2021. 
 
        Informasjon om VSS 2021 har ligget ute på hjemmesiden siden mai. 
        Styret er innstilt på å gjennomføre kurset i august 2021, som planlagt, dersom 
         koronasituasjonen tillater det. 
        Daglig leder sender ut en påminnelse til orkestrene og tidligere deltakere før jul. 
        Styret ønsker å utarbeide en plan B, i tilfelle avlysning. 
 
 
 
…… 
 Møtet hevet kl. 12.10. 
     
 
Jan Ola Amundsen – referent.  
 
 

Neste møte: 
Lørdag 23. januar 2021, kl. 10.00 – 13.00, på Zoom. 
 
 


