
Referat fra styremøte 1. mars 2010

Tilstede: James, Einar, Ulrike, Marc, Vivian 
Sted: Kantina på Dragvoll

Vi diskuterte litt løst og fast i påvente på neste møte.  

• Dirigentspørsmålet:   Vi diskuterte å lyse ut dirigent-stillingen, 
for eksempel gjennom å sette opp lapp på musikk-skolen. Vi bør også 
prøve å få tak i Ragnhild, som hadde praksis hos oss i vår, og som var 
veldig flink og kom godt overens med orkesteret og be henne om å 
søke. Vi ble enige om å få tak i kontraktene (det er gjort og den er 
sendt rundt) og diskutere dette videre på et styremøte med en eller 
begge av dirigentene til stede. 

• Kontingent   og  rekruttering:   Dette  ble  diskutert  men  vi 
avventer evt. endringer foreløpig. Vi er klar over at andre orkester har 
lavere kontingent enn oss.  Et forslag var  å senke kontingenten for 
foreldre, og evt. øke tilsvarende for barn, for å få med flere spillende 
foreldre.  Samtidig kan vi  ikke ha for  mange (mer enn 2/3),  og vi 
ligger nå helt på grensen. På den annen side står vi kanskje overfor en 
influks av nye barn og foreldre med filiokus-satsningen. Dette vil i så 
fall  kunne bedre økonomien vår noe.  Her satser vi på å gjøre et 
godt inntrykk på øving 21.april, og inviterer alle filiokusene med 
foreldre på kake. Marc har innkalt 4 kaker denne dagen.  

• Ragnhild   og avslutning:   Vi må nedsette en komité for å jobbe 
med en avslutning til Ragnhild. Vi diskuterer dette på neste møte.

• Vikar  for  Jan  Petter:   Dette  må  ordnes,  vi  diskuterer  dette 
videre på neste møte. (Ulrike: Jan Petter har selv sagt han skal ordne 
med vikar selv disse dagene, dvs. 19. og 26. mai)

• Storvallen:   Vi må bli enige om hvem som skal ta kontakt med 
Norsk Musikkråd for å høre om vi har rett til evt. advokat-hjelp. Vi 
bør også bli enige om at vi skal betale tilbake pengene som samles 
inn,  hvis  Storvallen  frafaller  kravet  sitt  eller  det  viser  seg  å  være 
ugyldig. 

James Rydock Vivian A. Lagesen



Sign. sign. 

Referat fra styremøte onsdag 3. mars 2010

Tilstede: James, Torbjørn, Einar, Nils Petter, Ulrike, Marc og Vivian 
Sted: Øving, festsalen. 

Styret konstituerte seg. 

Leder: James Rydock
Nestleder: Torbjørn Rørtveit
Kasserer: Marc Dhainaut
Web-ansvarlig: Einar Aune
Sekretær: Vivian A. Lagesen
1. vara: Ulrike Griep
2. vara og UNOF-repr.: Nils Petter Vedvik
Ungdomsrepresentant: Sigrid Daae Alstad

Valgkomite neste år Robert Morsund. 

Neste styremøte bør bli snart for å starte planleggingen av semesteret. 
Det ble ytret ønske om at vi planlegger så mye av året vi kan på forhånd. 

James Rydock Vivian A. Lagesen
Sign. Sign. 
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