
Kampen Veteranorkester
Type møte

Styremøte på

Teams

Thorbjørn og

Philip deltok

Dato:

12.04.2021

Sted:

Skype

Deltakere:

Lorang Eriksen

Rolf Tollefsen

Haakon Ballangrud

Trond Westersø

Thorbjørn Johansen

Thomas H. Andersen

Erik Karlsen

Referent:

Haakon

Ballangrud

Ut:

14.04.2021

Neste møte;

26.04.2021

Fravær

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. Oppdrag/ konserter/ øvelser (med Philip)

2. Noter og musikkrelatert (med Philip)

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

4. Økonomi

5. Annet administrativt

6. Eventuelt

7. Neste møte

1 Oppdrag/ konserter/ øvelser/

Det er fortsatt ikke anledning til å ha øvelser. Heller ikke uteøvelse kategorisert som «arrangement».

Hva med:

✔ Barnehagen 15 mai

✔ Lindeberg Kulturfestival 5 juni

✔ Paviljongen 14 juni

✔ Nordraak sykehjem 15 juni

✔ DFDS – turen 2021/ jubileumstur 2022 (Østerrike)

Konklusjon:

Barnehagen 15. mai utgår , blir muligens satt opp et nytt hurra-arrangement senere i år som vi skal

være med på.  Vi tar mål av oss å få spilt på Lindeberg 5 juni, Paviljongen 14 juni og Nordraak

http://www.kampeveteran.no


sykehjem 15 juni.  Vi snakker med DFDS og prøver å få til en tur i slutten av

seotember/begynnelsen oktober i år.

Øvingslokaler: Vi satser på oppstart 24. mai på Hotellet. Det må fortsatt søkes etter andre

øvingslokaler, da det er ønskelig å ha alternativ til en skole som vi dessverre ikke selv har kontroll

på. Thomas sjekker ut andre løsninger og holder kontakt med hotellet.

2 Noter og musikkrelatert

Status på arr og hva som er/ skal legges ut….

Konklusjon:

Philip har lagt ut en bruttoliste for våren 2021 på hjemmesiden

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

Konklusjon: intet nytt

4 Økonomi

Gjennomgang økonomi, og utestående kontingent

Konklusjon:

Økonomien  er god. Noen har fortsatt ikke betalt kontingent, kasserer purrer. Vi bruker nå Strømmen

Sparebank og alle betaler kontigent til vår nye konto i Strømmen.  Men vi beholder den gamle kontoen

i DNB med et lite pengebeløp i en stund til av praktiske årsaker.

Budsjett: Kasserer har periodisert budsjett-tallene.

Konklusjon:

For å opprettholde kontakten med gutta og som et ledd i motivasjonen, etableres det  nå SKYPE møter

med ALLE gutta hver mandag fremover. Vi ser også på muligheten av å avholde  utendørs øvelse.

5 Annet administrativt

Det er generalforsamling i Norges Bingo- og lotteriforbund. Det er også landsmøte i Korpsnett.

Skal vi ha digitalt medlemsmøte.

Konklusjon:

Arild Andersen stiller på vegne av KVO i Bingoforbundet. Landsmøte i Korpsnett der møter ingen fra

oss.

6 Eventuelt

Ingen ting ble tatt opp under eventuelt, som trengs å refereres.

Konklusjon:

d.o.

7 Neste møte



Mandag 26 april kl 18:00


