
  

KAMPEN VETERANORKESTER – REFERAT 2022 

Type møte 

Styremøte 

Dato 

14. mars 2022 

Sted 

Hellerud skole 

Deltakere 

Håkon Ballangrud 

Rolf Tollefsen 

Gunnar Guttulsrød 

Lorang Eriksen 

Trond Westersø 

Thorbjørn Johansen 

Referent 

Lorang Eriksen 

Ut: 

15. mars 

Neste møte 

 Ikke avtalt 

Fravær 

Finn Hagen 

 

 

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 ble tatt opp i eget medlemsmøte 28. februar kl 20:00. Pete Knudsen 

ble av flere nevnte som en mulighet. 

o Det holdes et møte med Pete med Håkon, Lorang og eventuelt Reidar, etter påske 

o Det søkes å inngå skriftlig avtale, basert på tanken om en «selvstendig 

oppdragsmottaker» 

o Rolf T utarbeider et forslag til senere diskusjon 

 

Annet administrativt 

• Finn Hagen går inn i orkesteret som kasserer. Det ble besluttet å inntil videre ikke avholde 

ekstraordinært årsmøte, da det er anbefalt at både styret og valgkomite 

• Trond Westersø er også gått inn i Styret, styrevedtak og ok for valgkomiteen.   

  

http://www.kampeveteran.no/


  

Oppdrag/ øvelser/ konserter/ turer 

• Salg av billetter til Høymagasinet går tregt, co 70 a 150 er solgt. Det serveres enkel lunsj med 

kaffe kl 13:00. Spilleklar mellom 11:00-13:00, så lunsj og deretter konsert fra 14:00-15:30 

• Sykehjemspillinger; Håkon sender e-post til sykehjemmene om å få ta opp igjen 

spilleoppdragene. Kr 6.000, - pr oppdrag. 

• Thorbjørn Johansen deltok, spesielt pga Østerrike turen. Det må økes påmelding til Østerrike 

(det er i dag ca. 33+23 koner.). Det sendes «remindermail». Det åpnes for at spillende i KJO 

(ved ønske/ behov) kan delta med koner. Samme pris som medlemmer/ koner. Foreløpig 

plan: 

o Torsdag (22. september 2022) er reisedag til Seefeld 

o Bruk av Kampebilen er OK – tunge instrumenter med der 

o Fredag: Konsert «på dagen» - resten fri 

o Lørdag: Shoppingtur Gamlebyen Seefeld, og konsert ca 15:00-16:00 

o Søndag; Gondolheis med lunsj på fjellet 

o Søndag kveld jubileumsmiddag ca kl 18:00 

o Mandag 26. september 2022: Hjemreisedag 

Kværnerdalen Barnehage 

• Håkon sjekker med den nye ledelsen om spillingen er ønsket/ relevant. Husk at vi har 

Paviljongen senere på kvelden. 

Noter og annen musikkrelatert 

• Ukrainas godkjente nasjonalsang er lastet ned på hjemmesidene. Vi spiller den ikke nå, men 

da er den lastet ned for eventuell senere bruk. 

• Fred Svendsen dirigerte orkesteret 14. mars; Philip (med flere) antyder covid. Da må en 

holde seg hjemme. 

 

Økonomi 

• Regnskap Ikke gjennomgått da Finn H var hjemme/ syk. 

• Innbetaling tidspunkt til Østerrike er inntil videre ikke besluttet; beløpene kr 6.000/ 8000 må 

innbetales etter hvert. 

 

Eventuelt (og neste møte) 

• Ikke avtalt 

 

 


