
REFERAT FRA STYREMØTE I KAMPEN VETERANORKESTER PR. 2/4-20. MØTET BLE AVHOLDT OVER 
SKYPE/TELEFON OG STARTET KL 1800. 
 
Med på møtet var et fulltallig styre bestående av: 
Lorang Eriksen, Bjørn Nygård, Håkon Ballangrud, Thorbjørn Johansen, Thomas H. Andersen og Trond 
Westersø. 
 
Agenda for møtet var: 
1. Status 
2. Økonomi 
3. Musikkutvalg og noter. Hva skjer? 
4. Noen tanker rundt helgeseminar 17/18 Oktober 2020. 
5. Utbetaling til dirigent. 
6. Styreweb og spørreundersøkelse. 
7. Evt. 
 
1. Styre har pr. d.d. kontroll på hvordan det står til med medlemmene og alt er heldigvis bra. 
 
2. Pr. 2/4-20 er det 19 medlemmer som ikke har betalt kontingent. Vi avventer noen dager før dette 
følges opp. 3 stk. medlemmer har enda ikke gjort opp for Danmarksturen. Dette følges opp av 
Thorbjørn. 
 
3. Musikkutvalget må nå ta opp tråden og komme frem til resultater, for deretter å kommunisere 
med Philip. Som nevnt tidligere må vi ha et program for konsertene utover høsten. (ref. tidligere 
styremeldinger) Håkon tar kontakt med leder i musikkutvalget og informerer om styrets beslutning 
og forventninger. 
 
4. Styret foreslår at det avsettes halve Lørdagen på gruppeøvelse, i separate grupperom. Andre 
halvdel Lørdag og hele Søndag avsettes til fellesøvelse. Det søkes etter instruktør til slagverksgruppa. 
De andre gruppene velger ut et medlem i gruppa som styrer gruppeøvelse på Lørdag. Hvor seminar 
skal avholdes er avhengig om skolen er åpnet for aktiviteter. Styret sjekker andre alternativer hvis 
det er stengt for aktiviteter på skolen og hvis det er lov å samle over 50 personer på dette tidspunkt. 
 
5. Vi oversender godtgjørelse for arrangementer til Philip. 
 
6. Styret ved formann sendte ut et skjema gjennom StyreWeb til medlemmene med ønske om 
tilbakemelding når det gjaldt Corona. Meget god respons på utsending og en enkel måte å holde 
kontakten med medlemmene på. 
 
7. Styret er spent på hva som skjer fremover og jobber for at konserter og øvelser kommer i gang 
hurtigst mulig. Vi ber medlemmene holde styret informert hvis noe skulle skje med helse etc. Ellers 
oppfordres det til å holde kontakten med hverandre over f.eks telefon. 
 
 
Styremøtet ble avsluttet kl.1852 
 
Oslo 3/4-20 
Trond Westersø (sekr.) 
 


