
   

   

Kampen Veteranorkester 

 

 

Referatet er lagret på hjemmesiden 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. Styre 2021 

3. Eventuelt 

 

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

Vi har utfordring med leieforholdet vårt på skolen. Ikke bare coronatid, men fordi at område ved aulaen skal 

pusses opp og bygge helt nye toaletter. Det betyr at lokalene (også for janitsjar’n) blir borte. Med tidspunktet 

er «usikkert» 

Det må tas en grundig diskusjon i Styret hva som gjøres etter september 

 

Konklusjon: 

Det er avtalt at vi kan bruke «hotellet» som øvingslokale ut september. Det bemerkes at hotellet «kan hive 

oss ut» på 1-ukes varsel, dersom lokalene (og helgen i oktober) leies ut til mer inntektsbringende 

konferanser. Det tas også fra «stolen» til alle gutta om de utfordringene vi har, og at det må settes i gang 

aktiviteter for å finne noe permanent øvingslokale. Det må også snarest søke å finne et lagringsrom for oss 

utenom skolen som kan ha våre eiendeler. Alle gutta informeres om dette, og alle må se på muligheter.  

Thomas har ringt rundt etter lokaler. Dette følges opp. 

Vi har hatt øvelse flere steder for å prøve ut lokaler. Vi har hatt øvelse i Folkvang på Høybrøten, Oslo 

Misjonskirke og på Alfaset 3 Industrivei. Vi konkluderte med å gå tilbake til skolen. Vi tar annsvar for 

nødvendige tiltak i forbindelse med Covid-19. 

  

Type møte  

Styremøte  

Dato: 

      12.10.2020 

Sted: 

Alfaset 3. 

Industriområde 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Haakon Ballangrud 

Thorbjørn  Johansen 

Thomas H. Andersen 

Trond Westersø 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

09.06.2020 

Neste møte; 

August  

Fravær  

 



   

   

 

2 Styre 2021 

Følgende er på valg i 2021:  

Bjørn Nygård, Haakon Ballangrud og Thorbjørn Johansen.  

Bjørn Nygård ønsker å gå ut av styre. Haakon Ballangrud ønsker gjennvalg. 

Stryet ønsker Erik Karlsen inn i styre som kaserer. Lorang Eriksen ønsker på sikt å gå ut av styre.  

Valgkomiteen må finne en viseformann som kan tenke seg å gå inn som formann på sikt etter Lorang.  

Konklusjon: 

Valgkomiteen får beskjed om styrets ønsker.  

 

 

3 Eventuelt 

        Ingen saker.  


