
   

   

Kampen Veteranorkester 

 

 

Referatet er, i tillegg til konklusjoner og saker i Styret,  også skrevet i den hensikt å benyttes som 

informasjon til alle medlemmene. I tillegg er referatet lagret på hjemmesidene (www.kampeveteran.no) 

under medlemsside/styrereferater. Er tilgjengelig for alle medlemmene etter innlogging med eget 

mobilnummer (brukerid) og eget unikt passord. 

Agenda: 

1. Oppfølging fra forrige møte (som ikke inngår i de øvrige agendapunktene) 

2. Økonomi og administrativt 

3. Oppdrag/ konserter/ øvelser 

4. Noter og musikkvalg 

5. Eventuelt 

6. Bursdager siden siste informasjon 

7. Innsendt mandagsvits (sendt inn av gutta) 

 

1 Oppfølging fra forrige møte (som ikke inngår i de øvrige agendapunktene) 

Fellesmøte 11. mai kl 19:00 på Skype 

 

 

Konklusjon: 

Fellesmøte 11. mai avholdes som normalt, og vi går igjennom hvilke regler som gjelder på den 

fysiske øvelsen 14. mai. 

Type møte  

Styremøte og 

medlemsmøte 

for alle 

medlemmer 

 

Dato: 

      11.05.2020 

Sted: 

Skype 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Haakon Ballangrud 

Trond Westersø 

Thorbjørn  Johansen 

Referent: 

Trond Westersø 

Ut:  

12.05.2020 

Neste møte; 

 

Fravær  

Thomas H. Andersen 

http://www.kampeveteran.no/


   

   

2 Økonomi og annen administrativt 

Økonomi: 

Torbjørn redegjorde 

Annen administrativt: 

Domene Kampegutta.no utløper 4. august. Må fornyes gjennom Domeneshop.no. Pris i fjor 120,00 

+ mva. Domene Kampeveteran.no utløper 20. august 

20 stk notestativer er lånt og hentet hos den Lille Basun (Bård Johannesen) 

Konklusjon: 

Vi beholder og betaler for domenene. 

Medlemmene som ikke har stativ  kan kjøpe stativ for kr. 250,00.  Resten av stativene , bortsett fra 

5 stk. beholdes i orkesteret. Resten leveres tilbake . De vi har tatt opp  av esken må vi betale for. 

3 Oppdrag/ konserter/ øvelser/  

       Når blir neste fellesøvelse? Mandag 18. mai?  

Konklusjon:  

Forslag: Vi ser an øvelsen på onsdag, og ser hvor mange som kommer – og hvor mange som 

mener vi skal ha – og da når – ha neste øvelse. Styret er av den oppfatning at vi fortsetter nå som 

om det var normalt, dvs hver mandag….  

4 Noter og musikkvalg 

Mange av de nye notene vi har lagt ut på hjemmesidene, er ikke en del av settlista som Philip 

sendte ut. 

Konklusjon: 

Alle nye noter skal være med  på øvelsene fremover. 

5 Eventuelt 

        Mange av gutta finner ikke ny link på Skype møtene 

 Det er anbefalt at gutta laster ned appen smittestopp. 

Konklusjon: 

Hvis mulig  bruke samme link hver gang 

6 Bursdager siden sist (fra Steinar)  

 Morten Hassum: 10 mai  68 år. 

7 Innsendt mandagsvits (gutta oppfordres til å sende inn) 

Dagens vits:  

Hva er likheten mellom en blondine og tøfler? 

De er greie å smette inn i. 

 

Hilsen Steinar. 



   

   

 


