
   

   

Kampen Veteranorkester 

 

 

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/  

Et av styremedlemmene påpekte at det var for mye prat på fredagen før konsert . Det er også et 

problem på øvelsene. Det er viktig at dirigenten får den roen han fortjener og relatert til dette også får 

den fulle regien på konserter; alt som skal gjøres trenger god planlegging   

Det ble også tatt opp at eventuelle nye medlemmer som vil begynne hos oss bør ha som målsetting å 

være med på flest mulige øvelser og spilleoppdrag for å kunne bli medlem. 

Type møte  

Styremøte  

 

Dato: 

      15.11.2021 

Sted: 

Hellerud skole 

Deltakere: 

Lorang Eriksen 

Rolf Tollefsen 

Haakon Ballangrud 

Trond Westersø 

Thorbjørn Johansen 

Thomas H. Andersen 

Erik Karlsen 

 

Referent: 

Haakon 

Ballangrud 

Ut:  

17.11.2021 

Neste møte; 

 

Fravær  

 

http://www.kampeveteran.no/


   

   

Neste års høstkonsert; ikke levere usolgte billetter tilbake til resepsjonen i OKH. Enten selger vi dem 

selv ved inngangen, eller så lar vi OKH beholde selv ca 20 billetter. Det er også en løsning å ta ut 

billetter etter hvert som de selges. 

 

2 Noter og musikkrelatert 

 

Håkon har overtatt nøklene til arkivrommet fra Svein. Svein har 2 pappesker med noter han tar med 

som blir plassert i arkivrommet for gjennomgang før scanning/fjernlagring. 

Note- og materialforvaltere er Steinar Vold og Terje Johansen. Terje må (også) læres opp til 

noteskanning 

Musikkutvalg: Ulf, Terje H. og Håkon fra styret (fra 2022) 

 

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

 

Det skal tas fra stolen at gutta må bli flinkere til å hjelpe trommegruppa med sjauing av trommeutsyr 

ut/ inn fra lagerrommet. Også ved konserter/ oppdrag ut/ inn fra bil/ henger. Vi er flinke til å ryde 

stoler og bord; må huske på at også trommegutta må ha hjelp. 

 

4 Økonomi 

 

Vi går mot et lite driftsunderskudd for 2021 . Ingen dramatikk idet da dette er merutgifter som styret 

har bevilget av korpsets oppsparte midler. 

 

 

5 Annet administrativt 

Styret ser på en avtale/ løsning for transport av utsyr til/ fra oppdrag/ konserter med Bjørn V.   

 

 

 

6 Eventuelt 

 

Høymagasinet . Notekomite har blitt bedt om å finne stoff, tema og evntuell artist til konserten.  Vi 

budjsetterer med 150 publikummere, småbord.  

 

Jubileumsturen til Østerrike. Kostnad ca 1200-1500 kr pr person pr døgn for hotell og diett. Transport 

kommer i tillegg. 

 

7 Neste møte 

 

Ikke avtalt 


