
REFERAT FRA STYREMØTE I KAMPEN VETERANORKESTER PR. 4/2-19 

Møtet ble avholdt i KJO`s lokaler på Hellerud VGS. 

 
Tilstede var et fulltallig styre bestående av: Lorang Eriksen, Bjørn Nygård, Thorbjørn 
Johansen, Rune Hansen, Håkon Ballangrud og Trond Westersø. 
Fra note/ materialkomitè møtte Svein Espelin Nilsen etter innkalling kl 1800 
Møtet ble ledet av Lorang Eriksen og startet kl 1725 
 
Til dagsorden var: 

1. Oppsummering fra årsmøte 
2. Oppdatering av Altinn/ Brønnøysund og signaturrett for orkesteret. 
3. Godtgjørelse til KR. 
4. Turen til København i Mars og oppfølging med Terje Haglund. 
5. Kopimaskin, status. 
6. Hjemmeside, status. 
7. Skal vi ha enda en konsert i 2019 og hvem følger opp fra styret. 
8. Oppfølging mot Leif Anders Wentzel/ Philip , fra styret. 
9. Tur 2020 
10. Noter og musikkutvalg. 

 
1. Årsmøtet ble gjennomført på en grei måte uten noen form for protester eller innspill 

av noen art. 
2. Lorang har allerede sendt inn referat fra årsmøte via ALTINN og innmeldt nye 

styremedlemmer. Bjørn tar kontakt med Terje Haglund for overføring av bankkort.   
 
Det ble vedtatt følgende med signaturrett hver for seg: Lorang Eriksen (leder), 
Bjørn Nygård (nestleder) og Thorbjørn Johansen (kasserer). Lorang melder dette 
inn til ALTINN. 
 
3. Ingen godtgjørelse utover at han har fri kontingent.  
4. Håkon tar en prat med Terje Haglund og Thorbjørn vedr. gjennomføring av 

Københavnturen. 
5. Kopimaskin er bestilt. Rune tar kontakt med  leverandør for om mulig  å slippe 

serviceavtale. En serviceavtale vil koste oss over  
kr. 2000,00 pr. år i 3 år og i tillegg kommer det en avgift pr kopi.   

6. Ikke noe spesielt nytt, men vi har  tidligere blitt enige om å oppgradere hjemmesidene 
og dette er påbegynt. 

7. Rune sjekker opp med Vålerenga Janitsjar om mulighet for  å ha en konsert sammen 
med de i månedskiftet Sept/Okt 2019.  Han sjekker også opp kostnader ved å leie en 
konsertsal. Kommer tilbake med dette på neste styremøte. 

8. Håkon tar seg av kontakten med Leif Anders Wentzel (solist i Konserthuset 2019) og 
klargjør dette med Philip. 

9. Utsettes til neste møte. 
10. Svein Espelin  Nilsen  ga et innspill på hvordan note/materialkomitè  ønsket  

produksjon og utdeling av noter og  styret ble enige om at musikkutvalget må være litt 
mer ”på banen”. 
 
 
Møtet avsluttet kl. 1830. 
 
Oslo 5/2-19 
Trond Westersø  sekr. 
 

 


