
  

KAMPEN VETERANORKESTER – REFERAT 2022 

Type møte 

Styremøte 

Dato 

14. februar 2022 

Sted 

Hellerud skole 

Deltakere 

Håkon Ballangrud 

Rolf Tollefsen 

Gunnar Guttulsrød 

Lorang Eriksen 

Referent 

Lorang Eriksen 

Ut: 

16. februar 

Neste møte 

 28. februar kl 17:00 

Fravær 

Thomas H Andersen 

Trond Westersø 

Erik Karlsen 

 

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. 

 

Dagsorden 

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

2. Annet administrativt 

3. Oppdrag/ konserter/ øvelser / turer 

4. Noter og annen musikkrelatert  

5. Økonomi 

6. Eventuelt (og neste møte) 

 

Oppfølging fra forrige møte 

• Dirigentsituasjonen; det tas opp på et eget medlemsmøte 28. februar kl 20:00. Møtet må 

planlegges. Det er øvelse først. 

 

Annet administrativt 

• Thomas har søkt og fått innvilget permisjon til 2022/ 2023 semesteret 

• Erik Karlsen – har sluttet; da både som spillende og sitt verv I Styret  

• Hvordan arkivere styrereferater og annet. Det konkluderes med åpne referater med sak og 

konklusjon 

• Trond W går midlertidig inn i styret istedenfor Thomas; er formalisert gjennom Valgkomiteen 

• Medlemsmøte mandag 28. februar kl 20:00, hovedsak er dirigent og at vi trenger ny kasserer 

(må benytte regnskapsmodulen i Styreweb) 

  

http://www.kampeveteran.no/


  

Oppdrag/ øvelser/ konserter/ turer 

• Salg av billetter til Høymagasinet er startet. Må selge minimum 150 a kr 200,-. Ansvarlig. Rolf 

• Det må økes påmelding til Østerrike (må få oversikt). 

• Vinterferien (21. februar) – ikke øvelse, skolen er stengt 

 

Noter og annen musikkrelatert 

• Det må informeres om nye låter som skal brukes, henvise til hjemmesidene 

• Det er etablert et «skanning team»; Rune H, Terje J og Lorang; alle noter må være digitale – 

også de nye notene 

 

Økonomi 

• Kontingent er sendt til alle, unntak dirigent, æresmedlem og Bjørn V (Bjørn har kjøreavtale), 

med seneste forfall 20. mars 2022 (kr 1650,-). 

• Innbetaling tidspunkt til Østerrike er inntil videre ikke besluttet/ ikke kommet krav om det 

ennå (selv om fly og hotell er bestilt) 

 

Eventuelt (og neste møte) 

• Neste styremøte er (senest) mandag 28. februar kl 17:00 (se heading på referatet). Eventuelt 

teamsmøte tidligere i tillegg 

 

 


