
   

   

Sensitivity: Internal 

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. Øvingslokaler? Skolen stengt for oss.  

2. Styremøter og dialog med gutta. 

3. Hjemmesidene 

4. Noter på PC/USB stikk. 

5. Kompensasjon for avlyste spillejobber og konsert. 

6. Bingo 2021 

7. Musikkutvalg  

8. Eventuelt 

 

1 Øvingslokaler 

Pga Coronasituasjonene og innstramming av regler har skolen besluttet å stenge for alle aktiviteter med 

unntak av normal undervisning. Vi får derfor ikke øvd på skolen.    

Konklusjon:  

• Ett enstemmig styre besluttet at vi ikke gjennomfører øvelser eller oppdrag inntil videre.  

• Marte på skolen er informert om at vi har avlyst alle øvelser. 

• Langerud Sykehjem er informert om avlyst spillejobb. 

• Philip har fått i oppdrag å lage noen arrangementer som skal brukes på nyåret. 

 

 

Type møte  

Telefonstyremøte  

Dato: 

      28.10.2020 

Sted: 

Hellerud 

videregående skole 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Bjørn Nygård 

Thorbjørn  Johansen 

Thomas H. Andersen 

Trond Westersø 

 

Referent: 

Bjørn Nygård 

Ut:  

30.10.2020 

Neste møte; 

November 

Fravær  

Haakon Ballangrud kom inn i møte 

etter ca 20 minutter rett før møte var 

ferdig.  

Alle i styre må være med å trekke. 
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2 Styremøter og dialog med gutta. 

Konklusjon: 

• Det avholdes faste telefonstyremøter hver 14 dag inntil videre. 

• Det sendes ut info. til gutta minst etter hvert styremøte.  

 

3 Hjemmesidene. 

Hjemmesidene må oppdateres.  

Konklusjon: 

• I egen planlegging må alle øvelser og oppdrag slettes ut året. 

• Plan for 2021 lages senere.  

 

4 Noter på PC/USB stikk. 

Tilgang til noter. 

 Konklusjon: 

• Tilgang til noter skal kun være på våre nettsider. Noter skal ikke kopiere eller være tilgjengelig 

andre steder enn på våre hjemmesider, med unntak av nedlasting ev egen stemme til eget lesebrett 

eller lignende.  

 

5 Kompensasjon for avlyste spillejobber og konsert. 

Konklusjon: 

• Bjørn Nygård sjekker ut mulighetene for kompensasjon av avlyste spillejobber og konserten i 

november gjennom vårt medlemskap i Korpsnett. 

 

6 Bingo. 

Lorang Eriksen har søkt om Bingo. 

Konklusjon: 

• Vi har fått innvilget å være entreprenør for Grønland Bingo for året 2021 og 2022. 

• Spesiell takk til Arild Andersen som stiller opp på generalforsamlingen til Bingo og Lotteri 

forbundet.   

 

7 Musikkutvalg. 

Styret har igjen diskutert Musikkutvalget. 

Konklusjon: 

• Styret har diskutert nye medlemmer inn i Musikkutvalget.   

• Styret har bedt sittende utvalg om å ha en selvevaluering med tanke på (noen) nye inn.  

• Det å sitte i utvalget er krevende, og vi ønsker at dette går litt på rundgang. Dette for å være mer 

fremoverlent og støttende til Philip. 

8 Eventuelt 

Ingen saker. 
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