
  

KAMPEN VETERANORKESTER – REFERAT 2023 

Type møte 

Styremøte 

Dato 

23. januar 2023 

Sted 

Hellerud skole 

Deltakere 

Håkon Ballangrud 

Rolf Tollefsen 

Gunnar Flø Guttulsrød 

Trond Westersø 

Finn Hagen 

Lorang Eriksen 

Referent 

Lorang Eriksen 

Ut: 

25. januar 

Neste møte 

Ikke avtalt 

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 

• 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. Det er 

fortsatt utestående – ingen hast. 

• Håkon ser på en ytterligere gave til Philip – etter nesten 9 år som dirigent. Fra 10. februar 

2014 og ut 2022.  

• Julegavebørst ble i år ikke gjort. Ses på til jul 2023. 

 

Annet administrativt 

• Årsmøte/ Vi tar inn en eventuell sak, kommet forslag om en diskusjonssak som tas på 

årsmøte  
•  

Oppdrag/ øvelser/ konserter/ turer 

• Folkvang benyttes på de øvelsene vi ikke kan ha på Hellerud. Vi vet at «vi kunne hatt et bedre 

sted», rent lydmessig (og temperatur) men det er Folkvang vi har – og bra parkering og bra 

pris 

http://www.kampeveteran.no/


  

• Tobben har fått tilbud fra DFDS – vi snakker om 15-17 oktober. Hvis vi blir færre enn 60, så 

kan Told & Snaps (da med Shuttlebuss fra kaia) igjen prøves. Med Ravelinen igjen, så må vi ha 

buss tur/retur.  

• Kværnerdalen Barnehage 16. mai, OK 

• Nordraakshjemmet, 12. juni - OK 

 

Noter og annen musikkrelatert 

• Musikkutvalg (Per-Ellef, Ulf G, Pete med Håkon som styrets observatør). Styret ønsker at 

det igjen lages en Terra-mappe (med selvfølgelig også noe nytt), så vi kan ta spillejobber 

som tidligere.  

 

Økonomi 

• Viktig at store bilag/ fakturaer signeres av alle i Styret. Signering av mindre bilag skal signeres 

av formann (si ok på e-post). 

• Kontingent – Forfall er 1. mars. Etter det sendes purring og varsel om utmelding. Gjelder ikke 

for de som eventuelt har inngått en betalingsavtale. Hvis en betalingsavtale er inngått, så skal 

hele kontingenten uansett være innbetalt innen 1. oktober. 

 

Eventuelt (og neste møte) 

• Nytt møte er ikke avtalt 

 


