
  

KAMPEN VETERANORKESTER – REFERAT 2022 

Type møte 

Styremøte 

Dato 

15. august 2022 

Sted 

Folkvang, Høybråten 

Deltakere 

Håkon Ballangrud 

Rolf Tollefsen 

Gunnar Guttulsrød 

Trond Westersø 

Finn Hagen 

Lorang Eriksen 

Referent 

Lorang Eriksen 

Ut: 

22. august 

Neste møte 

 xxxxx 

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. 

 

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 

• Pete Knudsen – avtale. Håkon, Lorang og Reidar M har hatt møte med Pete. Enkel avtale 

utarbeides (av Rolf) 

• Pete og kone er invitert med til Østerrike – og blir med. Pete tar med gitaren. 

 

Annet administrativt 

• Innkjøpte «capser» deles ut til alle de som er med til Østerrike. Øvrige «capser» gis til øvrige 

medlemmer etter turen. 

  

http://www.kampeveteran.no/


  

Oppdrag/ øvelser/ konserter/ turer 

• Østerrike 2022 

o Program utarbeides og sendes 

o Endelig påmelding er 22. august 

o Utflukter og to drikke til middager (en drikke til lunsjene) dekkes av korpset 

o Jubileumsmiddagen – vi søker å få til at drikke er inkludert 

o To konserter avholdes i Olympiaparken 

o Det arrangeres fjelltur til Rosshütte) og tur til Innsbruck  

o KVO’s eget dixieband underholder på Rosshütte og kanskje også på jubileumsfesten. 

• Konserthuset 2022 

o Billetter tas ut senere – og pris kr 300,- 

o Det er viktig at det ligger igjen ca 20 billetter igjen i Konserthuset (som Konserthuset 

ønsker å selge i luka) 

 

Noter og annen musikkrelatert 

• Back up av systemet (notene og andre viktige dokumenter/ referater) er diskutert. Det ses på 

muligheten om notemodulen i Styreweb er egnet. Finn og Gunnar ser litt på dette. 

 

Økonomi 

• Regnskapet er ok. Det besluttes at vi kan bruke midlene våre til Østerriketuren (utflukter og 

drikke) 

 

Eventuelt (og neste møte) 

• Nytt møte er ikke avtalt 

 

 


