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Våren 2020 har blitt en 
ekstraordinær situasjon for 
samfunnet, med omfattende 
endringer grunnet utbruddet 
av koronaviruset. 

Myndighetene har forbudt 
alle kulturarrangementer, 
og har sterkt anbefalt at 
alle store forsamlinger ikke 
g jennomføres.

Landsstyret i UNOF har 
derfor delt g jennomføringen 
av landsmøtet til UNOF i to 
deler.

Første del g jennomføres 
som et elektronisk møte med 
fjernmøteteknologi 26. april 
2020.

Andre del av landsmøtet er 
planlagt å g jennomføres som 
et ekstraordinært landsmøte 
med fysisk oppmøte 16.-18- 
oktober 2020 (med forbehold 
om at ingen i skrivende 
stund vet hvor lenge den 
ekstraordinære situasjonen vil 
vare). På dette møtet vil det 
bli valgt nytt landsstyre.

På dette tidspunktet vil 
UNOF også holde en felles 
orkesterkonferanse med våre 
venner i Norske Symfoni-
Orkestres Landsforbund 
(NASOL).

Dette dokumentet er for 
første del av landsmøtet.





H.M. Dronning Sonja er De Unges Orkesterforbunds høye beskytter

Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff



Agenda / Dagsorden

Våren 2020 har blitt en ekstraordinær situasjon for samfunnet, med omfattende endringer grunnet utbruddet 

av Korona-viruset. Myndighetene har forbudt alle kulturarrangementer, og har sterkt anbefalt at alle store 

forsamlinger ikke g jennomføres. Landsstyret i UNOF har derfor delt g jennomføringen av landsmøtet til 

UNOF i to deler, der første del g jennomføres som et elektronisk møte med fjernmøteteknologi, og hvor 

andre del av landsmøtet g jennomføres som et ekstraordinært landsmøte med fysisk oppmøte høsten 2020. 

Dette dokumentet er for første del av landsmøtet. 

Organisasjonskurs for ungdom - flyttet til høsten 2020 
Orkesterkonferanse - flyttet til høsten 2020 

Søndag 26. april - Landsmøte i UNOF 

12.00 Gjennomgang og forklaring av teknisk g jennomføring 

12.15 Åpning av Landsmøtet. Konstituering. 

∙Valg av 2 møteledere.

∙Registrering av delegater.

∙Valg av 2 referenter/sekretærer.

∙Valg av 2 delegater, som ikke er medlemmer av styret, til å underskrive protokollen.

∙Godkjenning av forretningsorden, saksliste og fullmakter.

12.30  Landsmøte 

Sak 1/2018 Styrets beretning for landsmøteperioden 2018 - 2020. 

Sak 2/2018 Revidert regnskap for kalenderårene 2018 og 2019. 

13.15 Kort pause (tidspunktet kan varieres i forhold til tiden det tar med sakene) 

13.30  Landsmøtet fortsetter 

Sak 6/2018 Innkomne saker. 

15.00 Landsmøtet avsluttes. 

Landsmøtet kan bare behandle saker som står oppført på sakslisten. 

De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2020, side 6 



Forretningsorden

1. Møtet ledes av to møteledere.

2. Deltakere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn til møteleder.
Møteleder opplyser talerens navn, og samtidig hvem som er neste taler.

3. Om det er nødvendig av hensyn til møteavviklingen kan møteleder foreslå begrenset taletid.

4. Deltakere som forlanger ordet «til forretningsorden», gis anledning  til - utenom talerlisten
- å holde korte innlegg om saksbehandling, avstemmingsform, forslag til strek, begrensning av
taletid eller lignende. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang, og høyst 2 minutter
til hver sak.

5. Når det fremsettes forslag om strek skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir
satt.

6. Forslag skal leveres skriftlig til møteleder, og skal refereres muntlig av denne. Nytt forslag
kan ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Men forslag kan trekkes etter at strek er
satt om nødvendig.

7. Saker blir vanligvis avg jort med simpelt flertall. Avstemming skjer normalt ved visning av
stemmetegn. Vedtektsendringer kan bare skje med kvalifisert flertall.

8. Flertall defineres slik: Simpelt flertall betyr at forslaget har fått flest stemmer uavhengig av
hvor mange stemmer som er avgitt. Alminnelig flertall betyr at mer enn halvparten av de
avgitte stemmene er for forslaget (blanke teller ikke). Absolutt flertall betyr at mer enn
halvparten av de stemmeberettigede er for forslaget. Kvalifisert flertall betyr at minst 2/3 av
de avgitte stemmene er for forslaget.
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Landsmøtesak 1/2020 

Landsstyrets beretning 

for landsmøteperioden 2018-2020 

Innhold: 

1. Landsstyrets sammensetning samt regionsledere

2. Oppfølging av strategi- og handlingsplan

3. Medlemmer

4. Viktige saker i perioden

5. Administrasjon

6. Økonomi

7. Samarbeid med andre
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1. Landsstyrets sammensetning samt regionsledere

Leder Birgitte Mikalsen, Mosjøen Nord-Norge / Trondheim Trøndelag 

Nestleder Olav Vikingsen, Bergen Vestland  

Styremedlem Anne Handeland, Nøtterøy Viken / Trondheim Trøndelag 

Styremedlem  Gabriel Kaurin Bårdsen, Mo i Rana Nord-Norge / Oslo  

Styremedlem Justus Aakre Zeiger, Sandnes Rogaland / Trondheim Trøndelag 

1. Varamedlem Henrik Aarnes, Stavanger Rogaland  

2. Varamedlem Mitra Fagerli Rahman, Bergen Vestland 

3. Varamedlem Sindre Lyslo, Sandnes Rogaland 

Regioner 

Region Styreleder Daglig leder 

Oslo Johannes Andreaa Opsahl Torunn Kristoffersen 

Akershus Marion Bræstrup Løsnes 

Østfold Øystein Klubbenes Vingerhagen 

Buskerud Liv Andersen 

Vestfold Vibeke Collin 

Rogaland Inger Silje Fjelde Sindre Lyslo 

Hordaland Jørgen Larsson 

Trøndelag Tone Møllerløkken Stavli 

Nord-Norge Sunniva Birkeland Espen Johansen
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2. Oppfølging av handlingsplan for perioden

Landsstyret kjører en helgebasert møteform hvor vi jobber intenst og grundig, men også så effektivt 

vi kan med saksbehandling. Ved behov avholdes også noen skype-møter for enkeltsaker eller 

gruppediskusjoner mellom de fysiske møtene. UNOF har felles nettside sammen med NASOL: 

orkester.no  Denne nettsiden har vært i bruk siden 1. januar 2017.  Samarbeidet rundt nettstedet er 

under evaluering for å g jøre nødvendige endringer for en bedre fremtid. UNOF bruker nettsiden til å 

informere om medlemmers rettigheter og plikter samt organisasjonens tilskuddsordninger med 

tilhørende digitale søknadsskjemaer, og informerer om samarbeid med andre organisasjoner. I dag er 

UNOF også g jennom et ansiktsløft i form av ny grafisk profil. 

UNOF fordeler flere flotte støtteordninger, både ordninger vi selv forvalter, og ordninger vi fordeler 

på vegne av andre. Informasjon om disse ligger på orkester.no og oppdateres kontinuerlig. Her ligger 

også andre ressurser for medlemsorkestrene som diverse maler og dokumenter som omhandler 

orkesterdrift og organisatoriske detaljer. UNOF har omorganisert den tidligere festivalstøtten til en 

støtteordning for større arrangement, et tillegg for å være behjelpelig for ekstraordinære 

arrangement utenom orkestrenes ordinære aktivitet. Støtteordningen heter nå DUST — den 

uvanlige støtteordningen. 

UNOF jobber aktivt for å finne en stabil ordning for «Orkester for alle»-ordningen. Vi fikk gode 

midler fra kulturdepartementet i 2016, men har de senere år måttet bruke av andre egne midler for å 

videreføre ordningen. Dette er et viktig punkt for UNOF å videreføre og et stort ønske om å finne 

en mer bærekraftig finansiering av. 

UNOF g jennomførte 18.-20. januar 2019 ledersamling i Bergen. Her ble det diskusjon rundt 

regionaliseringen av UNOF, stortingsmeldingene om kultur, frivillighet og barne- og ungdomskultur, 

samt informasjon om «rett i orkester» prosjektet som arbeides med i UNOF Hordaland. 

Ledersamlingen er et møtepunkt for regionsledere i UNOF og arrangører av sommermusikkskolene, 

landsstyremedlemmer og administrasjonen. Landsstyret og administrasjonen besøker 

sommermusikkskoler og årsmøter til regionene hvert år, og har et mål om å besøke alle i løpet av en 

treårsperiode. Dirigentkonferanse ble arrangert for første gang parallelt med ledersamlingen i januar 

2019, dette var en stor suksess og ble g jennomført ig jen i Trondheim et år senere. Dette er en 

tradisjon vi håper å videreføre som et møtepunkt for erfaringsutveksling og diskusjon mellom 

UNOFs medlemsorkestre sine dirigenter. NUSO (Norsk ungdomssymfoniorkester) har 

g jennomført sin første to-årlige prosjektperiode med fire samlinger.  
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UNOF har arrangert flere ungdomskurs, både organisasjonskurs og direksjonskurs på flere nivå kalt Ung 

Dirigent. Målet videre er å standardisere kursmateriell slik at direksjonskursene enklere kan arrangeres på 
mer lokal basis. Den sosiale siden ved samspill er en sentral del av UNOFs arbeidsområde og vi ønsker å 

g jøre orkester tilg jengelig for alle, uansett bakgrunn. Ordninger som instrumentinnkjøpsordingen, den 

internasjonale støtteordningen og «Orkester for alle»-midlene er støtteordninger som har som mål å 
senke terskelen for deltakelse i orkestrene og på sommermusikkskolene.  

UNOF vedtok på landsmøtet 2016 et rekrutteringsmanifest som tilsier at vi har et ambisiøst mål om 
å ha 20.000 medlemmer i 2020. Dette skal være et motivator for å jobbe med rekruttering videre.  

Siden 2016 har vi økt fra 145 medlemsorkestre og 4.668 medlemmer til: 180 medlemsorkestre og 5 

612  medlemmer. Regionene i UNOF skal fungere som mellomledd mellom medlemsorkesterene 
lokalt og UNOF sentralt. Målet er at regionene både skal arbeide for sterkere bånd mellom de 

etablerte miljøene og arbeide for rekruttering og etablering av nye orkestre i områder hvor det ikke 
er medlemmer i dag. 

Perioden 2018-2020 har vært preget av mye politisk arbeid g jennom tre stortingsmeldinger: 

Kulturmeldingen, Frivillighetsmeldingen og Barne- og ungdomskulturmeldingen. UNOF har vært 
tilstede på høringer i forbindelse med alle tre meldingene og kommet med innspill fra det frivillige 

musikklivet. Flere av innspillene både til disse høringene og paraplyorganisasjoner som Kulturalliansen, 
Norsk musikkråd og LNU er skrevet i fellesskap med lignende organisasjoner som Ung i kor, Ung 

Kirkesang, Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund for å få en sterkere felles stemme. 

3. Medlemmer

UNOF er en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon på musikkområdet, og organiserer barne- og 

ungdomsorkestre over hele landet. Status for medlemmer pr. 20. mars 2020: 

Antall medlemsorkestre: 180 

Antall orkestermedlemmer: 5 612 

Antall medlemmer under 26 år: 4 558 (81,2% av medlemmene - resten er voksne 
styremedlemmer eller medlemmer uten registrert alder) 

Gjennomsnittsstørrelsen på et orkester: 31,2 medlemmer pr. orkester 

Gjennomsnittsalderen for et medlem: 21,41 år 

Gjennomsnittsalderen for medlemmer under 26 år: 13,65 år 
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Regioner 

I dag g jennomgår UNOF en endring fra kretser til regioner. I 2016 hadde vi ni kretser: Rogaland, 

Hordaland, Trøndelag, Nord-Norge, Oslo, Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus. Om 

regionaliseringens resultat blir som antatt kommer dette til å være de nye regionene: Nord-Norge, 

Trøndelag, Vestland, Innlandet, og Viken. Det ble i februar 2020 g jennomført en 

medarbeidersamling hvor opplæring og behov for regionene ble diskutert. UNOF har som mål å 

styrke de nye regionene slik at alle regioner kan ha en deltidsansatt, og på sikt kunne overta noen 

administrative oppgaver som går på lokal aktivitet. 

4. Viktige saker i perioden

Sommermusikkskolene 

Gjennom mange år har sommermusikkskolene vært en viktig del av UNOF sin aktivitet, det har 

etterhvert blitt flere og flere av dem vi sette stor pris på alt det flotte arbeidet som legges ned med 

sommerkursene. For medlemmene kan det være nettop sommermusikkskolen som gir det lille ekstra 

som påvirker dem til å fortsette i orkesteret sitt. For å ha en aktiv dialog med sommermusikkskolene 

arrangerer UNOF ledersamling annethvert år for å diskutere saker som er relevante for samtlige av 

kursene, og vi besøker så mange vi har kapasitet til hver sommer, målet er å rullere på hvilke som får 

besøk slik at det ikke går alt for lang tid mellom hver gang noen får besøk.  

Sommermusikkskoler som har blitt besøkt: Strykerne på grensen, Kråkstadkurset, NOR59 

sommerakademi, Kongsvergkurset, Klækkenkurset, Valdres Sommersymfoni, Bolærnekurset, 

Kammermusikkurset, Suzukikurset, Karmøykurset, Halsnøykurset, Sommerstryk Bergen, 

Ålesundskurset, Sommermusikkskolen i Trondheim, Toppenkurset.  

Toårig periode NUSO 

En tur til Estland sommeren 2019 avsluttet Norsk Ungdomssymfoniorkesters første toårige 

uttaksperiode. Fra deltakerne har det kommet gode tilbakemeldinger på at de ved et toårig uttak har 

blitt bedre kjent med hverandre og merker et bedre samspill i orkesteret. Orkesteret hadde nytt 

uttak i vinter og kan melde om rekordmange søkere, noe som er svært gledelig for landsstyret. 
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Internasjonalt arbeid: WFAO-generalforsamling  

I mars 2019 var styreleder Birgitte Mikalsen og nestleder Olav Vikingsen delegater på 
generalforsamlingen til World Federation of Amateur Orchestras. Dette er en av de to 

internasjonale organisasjonene UNOF er medlemmer i. Vi ønsker å dele våre norske tradisjoner 

g jennom demokrati og dugnad med omverdenen og får også masse flotte kontakter g jennom 
organisasjonene, og fikk på denne generalforsamlingen stemt inn tidligere styreleder Carl Ninian 

Wika som president for WFAO. Vi i landsstyret håper dette kan påvirke verdensorgansiasjonen i en 
positiv retning og håper å lettere kunne bruke dette medlemskapet aktivt fremover for flere gode 

internasjonale prosjekter.  

Stortingsmeldinger 

Det politiske arbeidet til UNOF har denne perioden hovedsakelig dreiet seg om å påvirke 

stortingsmeldingene: Kulturmeldingen, Frivillighetsmeldingen og Barne- og 
Ungdomskulturmeldingen. Vår samfunnskontakt har brukt mye av sin kapasitet på å delta på 

høringer, lese uttalelser og formulere uttalelser tilbake til høringer på vegne av det frivillige 

orkesterlivet. Landsstyret sin rolle her har vært å gi innspill på hva UNOF mener skal komme tydelig 
frem i uttalelsene. 

5. Administrasjon

UNOF har en svært godt arbeidene sentral administrasjon med kontorer i Møllergata i Oslo. Dette er nye 
lokaler for administrasjonen, som tidligere hadde lokaler i Schouskvartalet i Trondheimsveien 2. 

Landsstyret har i perioden inngått en direkteavtale (tilsvarende som en tariffavtale) med Creo for de 

ansatte i UNOF.  Administrasjonen tar for seg oppgaver som går på medlemskontakt, arrangering av kurs 
og konserter, arbeid med nettside og sosiale medier og andre administrative oppgaver. Landsstyret setter 

utrolig stor pris på at UNOF sin administrasjon er så selvgående, dette gjør styrets oppgave som 
arbeidsgiver som en svært gledelig og overkommelig oppgave. 

Den sentrale administrasjonen består av: 

Daglig leder, Terje Winther (100% stilling) 

Organisasjonskonsulent, Torunn Kristoffersen (80% stilling) 

Samfunnskontakt, Even Tømte (80% stilling) 

Produsent for NUSO, Christine Bratlie (60% stilling) 
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6. Økonomi

UNOF er i den heldige situasjonen at vi har stabil økonomi, samarbeidet med Dextra - 
sparebankstiftelsen i tillegg til vår faste støtte har resultert i høy aktivitet, som også fører til gode 

midler tilbake. Siden vi har økt aktivitet de siste årene har dette også økt omsetningen og vi har 
derfor muligheten til å arrangere flere flotte kurs og opprettholde støtteordninger, samt jobbe for 

støtteordninger vi ikke har fast støtte til, som «Orkester for alle». UNOF påvirker ikke det ytre miljø. 
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7. Samarbeid med andre

Kor, korps og orkestre 

UNOF er en mellomstor organisasjon, og en viktig organisasjon for kor, korps og orkesterfeltet som 

sammen med NASOL representerer hele det frivillige orkestermiljøet i landet. Organisasjonene Ung 
i Kor, Ung Kirkesang, Korpsnett Norge og Norges Musikkorps Forbund er veldig like organisasjoner 

som UNOF og sammen representerer vi det frivillige musikklivet, og vi får en større stemme 

sammen. Organisasjonene har derfor jevnlig felles møter for å diskutere ulike politiske saker, og 
utarbeider høringer og uttalelser på disse sammen. 

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) 

Er organisasjonen for norske amatørorkestre, og utg jør den andre siden av det frivillige 

orkestermiljøet enn UNOF. Fordi organisajonene jobber på så like områder er det naturlig å 

samarbeide for felles rekruttering til det norske orkestermiljøet. For å forsøke å få samarbeidet enda 
mer strukturert foreslår nå UNOF og NASOL en felles strategi og handlingsplan for neste periode.  

Dextra Musica — Sparebankstiftelsen 

Dextra er en undergruppering under sparebankstiftelsen som bruker utbytte fra stiftelsens aksjer til 

allmennyttige formål. Dette bruker Dextra både på å kjøpe instrumenter av god kvalitet til musikere 

som gir spilleoppdrag tilbake, og som midler til musikkprosjekter. UNOF har en tre-årsavtale fra 
2017 som har bedret organisasjonens økonomi betraktelig og pengene blir brukt på masse flotte 

prosjekter: Drømmekonserter, regionsorkestre, dirigentkurs, Instrumenter i Fokus, NUSO og 
sommermusikkskolene. 

Norsk Musikkråd 

Norsk musikkråd er en veldig viktig samarbeidspartner for UNOF. Som UNOFs nærmeste 
paraplyorganisasjon hvor mange av våre samarbeidsorganisasjoner er medlemmer spiller de en viktig 

rolle for å legge til rette for samarbeid og felles innsats om viktige saker for hele det frivillige 
musikkfeltet. Norsk Musikkråd står for videreformidlig av blant annet «Tilskudd til landsomfattende 

musikkorganisasjoner», hvor UNOF får en del av sitt drifttilskudd fra. Dette drifttilskuddet går i sin 

helhet til sommermusikkskolene. 
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Paraplyene: Landsrådet for Norges barne og ungdomsorganisasjoner og Frivillighet Norge 

LNU er en av paraplyorganisasjonene til UNOF, og favner de fleste av de frivillige organisasjonene 
for barn og unge. Organisasjonen har mye politisk innflytelse, og g jennom sitt Barne- og 

ungdomsting får medlemmene fremmet mange store, viktige fellessaker. Flere av disse sakene har 

fått g jennomslag hos myndighetene. LNUs organer består av mange svært kompetente og 
engasjerte folk, og De Unges Orkesterforbund benytter seg ofte av den kunnskap og de ressurser 

som finnes i organisasjonen. UNOF støtter eller supplerer ofte høringssvar LNU gir. Sammen med 
KKO-organisasjonene jobber vi aktivt med å påvirke LNU sitt arbeid for å ta godt vare på de frivillige 

musikkorganisasjonenes medlemmer. Det vil bli særlig interessant å jobbe med LNU i forbindelse 

med høringer når det kommer en barne- og ungdomskulturmelding fra stortinget til høsten. 

Frivillighet Norge er den andre store paraplyorganisasjonen til UNOF. De jobber for en helhetlig 

frivillighetspolitikk, og legger til rette for samarbeid på hele det frivillige feltet. De er spesielt opptatt 
av gode rammevilkår, og jobber målrettet mot politikere. Frivillighet Norge har vært en sentral 

paraply å jobbe med ved høringer til frivillighetsmeldingen fra stortinget.  

Utenlandske kontakter: EOFed og WFAO 

UNOF er en del av et stort nettverk av orkesterorganisasjoner i verden, vi er medlem i to paraplyer: 
European Orchestra Federation som er en europeisk orkesterorganisasjon, og World Federation of 

Amateur Orchestras som er en verdensorganisasjon. Gjennom nettverket vi får tilgang til som 

medlem i disse organisasjonen kan UNOF kontakte miljøer rundt om i verden, dele erfaringer både 

for egne prosjekter og som kontakter når orkestre ønsker å reise til utlandet og møte andre 

orkestermiljøer. 

Birgitte Mikalsen Olav A. Vikingsen Justus Aakre Zeiger 

Leder   Nestleder Styremedlem 

Gabriel Kaurin Bårdsen Anne Handeland Henrik Aarnes 
Styremedlem Styremedlem Varamedlem 

Mitra Fagerli Rahman Sindre Lyslo 
Varamedlem  Varamedlem 
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De Unges Orkesterforbund
Regnskap 2019 og 2018 sammenstilt med budsjett

Resultat Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett

2019 2019 2018 2018

Driftsinntekter
Medlemskontingent 912 332,00 920 000,00 666 125,00 645 000,00

Tilskudd Sommermusikkskolene fra Norsk Musikkråd 383 970,00 400 000,00 375 221,00 400 000,00

Tilskudd nasjonale midler fra BLD 2 744 371,00 2 680 000,00 2 555 477,00 2 200 000,00

Prosjekttilskudd 230 000,00 1 000 000,00 0,00 200 000,00

Tilskudd Musikkens Studieforbund 167 500,00 3 400,00 4 700,00 4 600,00

Tilskudd Norsk Kulturråd 0,00 0,00 0,00 0,00

Tilskudd diverse musikkfond 0,00 0,00 0,00 0,00

Instrumentinnkjøpsmidler - resultat/administrasjonsandel 28 571,00 0,00 79 830,00 75 000,00

Frifond - overskudd gjennom administrasjonsandel 57 996,00 150 000,00 121 326,85 150 000,00

Momskompensasjonsmidler - sentral andel og administrasjonsandel 50 006,00 300 000,00 321 630,00 285 000,00

Tilskudd kommuner og fylkeskommuner 50 000,00 0,00 0,00 0,00

Tilskudd internasjonale midler BLD 749 362,00 600 000,00 805 832,00 450 000,00

Tilskudd andre (Gaveforsterkning og eksternt Instrumenter i Fokus) 490 000,00 620 000,00 533 333,00 350 000,00

Sponsorinntekter (Sparebankstiftelsen) 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

Andre driftsinntekter 248 525,00 155 700,00 191 333,63 98 500,00

Sum driftsinntekter 8 012 633,00 8 729 100,00 7 554 808,48 6 758 100,00

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader totalt −2 339 573,00 −2 148 050,00 −1 838 710,00 −2 093 165,00

   Lønn og sosiale kostnader administrasjon −2 202 841,00 −1 991 000,00 −1 688 457,00 −1 919 000,00

   Lønn og sosiale kostnader organisasjon (styret) −94 214,00 −100 000,00 −87 067,00 −100 000,00

   Lønn og sosiale kostnader andre prosjekter −42 518,00 −57 050,00 −63 186,00 −74 165,00

Driftskostnader Administrasjon −702 771,83 −732 000,00 −779 808,44 −726 500,00

Driftskostnader Medlemmer, inkludert rettighetsavtaler −290 991,02 −270 000,00

Driftskostnader Organisasjon / styret −474 246,01 −387 000,00 −261 181,48 −283 800,00

Driftskostnader/tilskudd Sommermusikkskoler −883 970,00 −900 000,00 −880 000,00 −904 882,00

Driftskostnader Organisasjonskurs −19 905,80 −200 000,00 0,00 0,00

Driftskostnader Utviklingsarbeid −130 000,00 0,00 0,00 −70 000,00

Driftskostnader Landsmøte / Ledersamling −88 787,00 −143 500,00 −173 529,00 −250 000,00

Driftskostnader Noter/repertoar −33 461,22 −170 000,00 0,00 0,00

Driftskostnader dirigentprosjektet −296 949,81 −150 000,00 −156 500,00 −150 000,00

Driftskostnader Nepal-prosjektet / bistandsmidler 0,00 −80 000,00 −20 000,00 −50 000,00

Driftskostnader Orkester for alle −153 475,00 −1 200 000,00 −140 050,00 −200 000,00

Nasjonale støtteordninger: driftstilskudd til kretsene/regionene −401 000,00 −300 000,00 −300 000,00 −300 000,00

Nasjonale støtteordninger: Den Uvanlige Støtteordningen (DUST) −150 000,00 −150 000,00 0,00 0,00

Prosjekt: Instrumenter i fokus −546 492,28 −460 000,00 −463 038,66 −200 000,00

Prosjekt: Drømmekonserter / regionsorkestre −594 535,40 −950 000,00 −932 949,33 −950 000,00

Internasjonale støtteordninger −623 661,25 −695 000,00 −698 159,55 −527 000,00

Ordinære avskrivninger −54 587,95 −61 000,00 −60 426,71 −45 000,00

Sum driftskostnader −7 784 407,57 −8 996 550,00 −6 704 353,17 −6 750 347,00

Driftsresultat uten NUSO og orkesterfestivalen 228 225,43 −267 450,00 850 455,31 7 753,00

NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester
Tilskudd og driftsinntekter samlet til NUSO 1 389 163,70 1 300 750,00 1 444 290,55 1 279 000,00

Lønn og driftskostnader NUSO −1 412 068,48 −1 409 750,00 −1 421 685,08 −1 254 000,00

Resultat NUSO −22 904,78 −109 000,00 22 605,47 25 000,00

Europeisk Orkesterfestival i Bergen 2018
Tilskudd og driftsinntekter samlet til EOF´18 3 448 131,82 4 050 902,00

Lønn og driftskostnader samlet til EOF´18 −3 530 737,91 −4 138 046,00

Resultat Europeisk Orkesterfestival Bergen 2018 −82 606,09 −87 144,00

Finans
Renteinntekter 26 805,94 20 000,00 20 949,85 15 000,00

Årsresultat 232 126,59 −356 450,00 811 404,54 −39 391,00

Tilskuddsordninger som UNOF forvalter
Instrumentinnkjøpsmidler - tilskudd mottatt 1 535 000,00 1 535 000,00 1 535 000,00 1 535 000,00

Instrumentinnkjøpsmidler - tilskudd til orkestrene −1 506 429,00 −1 535 000,00 −1 455 170,00 −1 460 000,00

Frifond - tilskudd mottatt 3 187 636,00 3 000 000,00 2 921 580,00 3 000 000,00

Frifond - tilskudd til lokale orkestre −3 129 640,00 −2 850 000,00 −2 800 253,15 −2 850 000,00

Momskompensasjonsmidler mottatt 3 056 890,00 2 300 000,00 2 248 604,00 2 235 000,00

Videreformidlet momskompensasjon til orkestre, kretser og sms −3 006 884,00 −2 000 000,00 −1 926 974,00 −1 950 000,00

Balanse
Eiendeler 2019 2019 2018 2018

Bank og Kasse 3 402 459,78 3 508 402,52
Kortsiktige fordringer 137 696,09 259 400,00
Utstyr (Datautstyr, medlemsregister, pauker og cymbaler) 51 471,00 98 126,40
Sum eiendeler 3 591 626,87 3 865 928,92

Gjeld og egenkapital
Skyldige offentlige avgifter (skatt og arbeidsgiveravgift) −127 148,00 −126 133,00
Annen kortsiktig gjeld −1 419 089,42 −1 926 533,06
Sum kortsiktig gjeld −1 546 237,42 −2 052 666,06

Egenkapital pr. 1.1. 1 813 262,86 1 813 262,86 1 001 858,32 910 700,68

Resultat pr. dato 232 126,59 −356 450,00 811 404,54 −39 391,00

Egenkapital pr. 31.12. 2 045 389,45 1 456 812,86 1 813 262,86 871 309,68

Sum gjeld og egenkapital 3 591 626,87 3 865 928,92



























Landsmøtesak 6a/2020 

Innkomne saker - 
forslag til retningslinjer for håndtering av 

kritikkverdige forhold 

UNOF ønsker å være en trygg og pålitelig frivillig organisasjon, der alle barn og unge føler seg 
velkomne, trygge og ivaretatt på best mulig måte. Landsstyret og administrasjonen har derfor 

arbeidet de to siste årene med å utforme et forslag til etiske retningslinjer for at UNOF som 

organisasjon kan ivareta alle i forbundet på best mulig måte. Det har blitt et mye større fokus på 
dette de siste årene, og rent formelt ble det for en tid tilbake åpnet opp for at også frivillige 

organisasjoner kan ha formelt grunnlag for å be om politiattester på lik linje med offentlige tiltak. 

Landsstyret legger derfor frem forslag til etiske retningslinjer for UNOF, som inkluderer: 

• etiske retningslinjer for medarbeidere og tillitsvalgte

• retningslinjer for håndtering av kritikkverdige forhold

• retningslinjer for innhenting av politiattest

• retningslinjer for varsling, inkludert vaslingsskjema og varslingsplakat

Alle dokumentene finnes på de neste sidene. 

Landsstyrets innstilling: 

Etiske retningslinjer for UNOF med vedlegg godkjennes. 
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Etiske retningslinjer for De Unges Orkesterforbund  

Alle medarbeidere og tillitsvalgte i De Unges Orkesterforbund skal 

være kjent med og følge disse etiske retningslinjene:  

En ansatt, tillitsvalgt, leder eller frivillig medarbeider må ikke utnytte eller krenke barn, ungdom, 
medlemmer, medarbeidere, andre ledere eller andre seksuelt. Samtykke fra den annen part vil ikke 
frita den ansvarlige for ansvar.  

Holdningsskapende arbeid er svært viktig for å forebygge seksuelle overgrep. Følgende holdninger 
skal ligge til grunn for vårt forebyggende arbeid og våre møter med medmennesker:  

• De Unges Orkesterforbund tar problemet med seksuelle overgrep og grenseoverskridende
seksuell adferd på alvor. Enhver seksuell krenkelse er alvorlig og uakseptabel - også der hvor
det ikke er snakk om brudd på straffeloven.

• Vi velger å ta den utsatte sin historie på alvor, og vil hjelpe til med å belyse saken.

• Vi vil g jøre vårt ytterste for at eventuelle saker blir forsvarlig behandlet. Både overfor den
utsatte og den som er anklaget for seksuelt overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell
adferd.

• Vi vil gi korrekt og sannferdig informasjon om saker som blir kjent i organisasjonen, og vil
vurdere fra sak til sak omfanget av nødvendig informasjon og hvem som skal informeres.

Lederens ansvar : 
Å være leder i De Unges Orkesterforbund bygger på g jensidig tillit. Å være leder 
innebærer mange forpliktelser, men også mulighet for mye makt. Det å være bevisst 
på egne og andres holdninger og handlinger er vesentlig for å utøve et godt lederskap. 
Vi trenger ledere som tar opp spørsmål angående etikk og moral på en god måte, og 
som kan hjelpe barn og unge til refleksjon og etisk bevissthet- særlig når det dreier 
seg om seksuelle overgrep eller krenkelser. 

Jeg tilslutter meg dette og har g jort meg kjent med følgende dokumenter  
- retningslinjer for innhenting av politiattest
- retningslinjer for varsling i De Unges Orkesterforbund
- retningslinjer for håndtering av kritikkverdige forhold i De Unges Orkesterforbund

_____________________________________________________________________________ 

sted/dato Signatur 
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Retningslinjer og rutiner for håndtering av kritikkverdige 
forhold i De Unges Orkesterforbund  
vedtatt: xx.xx.xxxx [dato landsmøte 2020] 

Disse retningslinjene g jelder for: 

• Tillitsvalgte i UNOF på sentralt nivå og krets/region

• arrangementer og møter i UNOF sin regi sentralt og i kretsene

• Sommermusikkskoler i UNOF

• Ansatte i UNOF

Disse retningslinjene angår kritikkverdige forhold. I første rekke grenseoverskridende seksuell adferd, 
men også for eksempel: underslag, tyveri, brudd på taushetsplikt, grove regelbrudd, forhold som 
medfører fare for liv og helse, maktmisbruk, mobbing, trakassering, diskriminering m.m.  

Hvis du får melding om, eller opplever slik kritikkverdig atferd skal dette meldes. I De Unges 
Orkesterforbund har vi fast prosedyre for hvordan dette skal foregå, dette kan du lese om i dette 
dokumentet, samt «retningslinjer for varsling». 

Definisjoner:  

Seksuelle overgrep  
Seksuelle overgrep er den atferd og de handlinger som etter norsk lov er straffbare og som dermed er 
omtalt i straffelovens bestemmelser kap. 26. 

Grenseoverskridende seksuell atferd  
Grenseoverskridende seksuell atferd dreier seg om krenkelse av de grenser som en person naturlig 
setter som rammer for å beskytte sin egen integritet. Det kan være uønskede seksuelle tilnærmelser, 
oppfordring om seksuelle tjenester, nakenbilder, verbal eller kroppslig atferd av seksuell natur som 
oppleves ydmykende og/eller invaderende, adferd som skaper utrygghet og eventuelt brukes som 
pressmiddel. Slik adferd er ikke nødvendigvis belagt med straff .  
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Grenseoverskridende seksuell atferd er krenkelser av organisasjonens egne skrevne og uskrevne 
etiske retningslinjer for anstendig atferd. Slike handlinger og atferd kan komme inn under 
arbeidsmiljølovens bestemmelser i §4 om forbud mot «trakassering eller utilbørlig opptreden» eller 
tjenestemannslovens §15 som omtaler personer som «ved utilbørlig atferd i eller utenfor tjenesten 
viser seg uverdig til sin stilling eller bryter ned den aktelse eller tillit som er nødvendig for stillingen». 

Ledere i møte med kritikkverdige forhold: 

Innledning:  
Det er viktig å være både varsom og klar i behandlingen av saker som g jelder kritikkverdige forhold. 

I arbeidet med kritikkverdige forhold er det viktig at både ansatte og frivillige ledere har en forståelse 
av hva kritikkverdige forhold er og kan være. Det er også viktig å kjenne sitt ansvar som leder og være 
det bevisst. Når en sak blir kjent skal det være klart hvilke trinn i prosessen man skal arbeide etter. 

Formål:  
Formålet med dette dokumentet er å ha g jennomtenkte retningslinjer som både fokuserer på å 
forebygge slik at kritikkverdige forhold, slik som seksuelle overgrep og grenseoverskridende seksuell 
adferd ikke skal skje i vår organisasjon, og gir prosedyre og retningslinjer for behandlingen av 
eventuelle tilfeller av seksuelle overgrep og/eller grenseoverskridende seksuell adferd, eller andre 
kritikkverdige forhold som måtte bli kjent innen organisasjonen. Dokumentet fokuserer på 
kritikkverdige forhold av seksuell karakter, men andre kritikkverdige forhold skal varsles og behandles 
etter disse retningslinjene, så langt det passer.  

Forebygging:  

I vårt barne- og ungdomsarbeid ønsker vi først og fremst å sette fokus på det forebyggende og 
holdningsskapende arbeidet, slik at overgrep ikke skal kunne skje. Dette g jøres på ulike måter. Først 
og fremst ved å snakke om tema og gi kunnskap og kompetanse til våre ledere.  

• Gjennom kursing av ansatte og voksne ledere sette forebygging på dagsorden
• Gjennom kursing av ungdomsledere på aktuelle lederkurs for ungdomsledere.
• Gjennom forbundets nettsider og digitale kanaler.
• Og ved aktivt samarbeid med andre organisasjoner på spørsmål som har med

grenseoverskridelser og overgrep å g jøre, for eksempel LNU og Frivillighet Norge

Innhenting av politiattest 

Som et ledd i forebygging av seksuelle overgrep og trakassering skal det hentes inn politiattest fra alle 
som skal arbeide med barn og unge. Ved svært korte engasjement eller korte tidsfrister kan 
«Egenerklæring» benyttes, der man signerer på at politiattesten ikke har noen merknader. 
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Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, 1. ledd: 
1. De som skal avkreves politiattest får beskjed, og skjema for innhenting g jøres lett

tilg jengelig.

2. Organisasjonen bekrefter behovet for politiattest på eget skjema, som skal legges ved den
enkeltes søknad. : https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

3. Den enkelte søker fyller ut de feltene som forutsettes utfylt av søker og leverer søknad til
politiet, enten elektronisk eller per post. Det skal velges «Frivillige organisasjoner»
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

4. Søkeren får tilbake en attest i digital postkasse eller per post, som enten har intet å bemerke
eller som inneholder merknader. Også denne vil bli sendt søkeren. Søkeren kan sjekke status
på søknaden sin via Politiets hjemmesider.

5. Returnert skjema eller politiattest vises personlig fram til politiattestansvarlig. Hvis det ikke
er mulig, kan skjema/politiattest sendes per post eller e-post etter avtale. Politiattestansvarlig
må innen kort tid etter at skjema/politiattest er mottatt, registrere at skjema/politiattest er
fremvist og returnere den per post eller slette eventuell e-post.

6. Attesten lagres ikke, men den ansvarlige fører en liste over de som har blitt avkrevd
politiattest og tidspunkt for når denne ble vist fram. Denne listen oppbevares på et
forsvarlig sted.

7. Opplysninger fra politiets registre er underlagt taushetsplikt. Den ansvarlige og vara har
ansvar for at informasjon de tilegner seg ikke kommer på avveie.

Når en hendelse i organisasjonen eller med organisasjonens ansatte/tillitsvalgte blir kjent: 

Når det blir kjent at en leder, frivillig eller tillitsvalgt, har g jort noe kritikkverdig skal leder, eller den 
som er kjent med saken, normalt varsle sin nærmeste leder (lokalt, regionalt eller på arrangement), 
som ig jen informerer sentralleddet ved Daglig leder eller styreleder. En av disse vil være en ressurs å 
rådspørre og drøfte med i slike saker. Sentralleddet vil også være med å klarg jøre videre saksgang. Er 
det av ulike grunner vanskelig å gå tjenestevei skal det tas direkte kontakt med daglig leder.  
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Generelle retningslinjer/rutiner som skal følges i møte med en hendelse: 

• Organisasjonen velger å tro på historien til den utsatte part. Det forutsetter at det eksisterer
en troverdig historie og ikke et rykte.

• Historien må verifiseres. Det forutsettes at det er en historie og ikke et rykte. Navngitte
personer må stå fram, eller kunne bekrefte historien. Verifiseringen kan f.eks. sikres ved en
samtale der man stiller spørsmål av bekreftende art, og at det er navngitte personer som står
frem eller bekrefter den.

• Det er viktig å sikre historien! Be g jerne den utsatte om å skrive den ned. Eventuelt skriv
referat/logg av det som er hørt. Den som forteller kan g jerne lese ig jennom og bekrefte eller
rette opp innholdet.

• Klarg jør rammene for en slik samtale. Dette er ikke sjelesorg, som omfattes av
taushetsplikten. Samtaler i forbindelse med en eventuell overgrepssak skal hjelpe til å
klarg jøre situasjonen og være med å legge premissene for veien videre.

• Vær helst to som lytter. Det er godt å kunne korrigere hverandre i etterkant. La også den
utsatte få ha med seg en tillitsperson til samtalen.

• Ikke tro at alt må g jøres med en gang. Bruk noe tid til å snakke både med den utsatte og med
den som er anklaget for overgrep.

• Dersom den utsatte eller den som er anklaget er under 18 år skal foreldre/foresatte
kontaktes.

• Dersom den det varsles om har lederoppgaver, skal vedkommende leder normalt tas ut av sin
lederposisjon. Ansatte eller andre tillitsvalgte, kan da ta over denne lederens plikter i en
overgangsfase. Gi saklig og upartisk informasjon om hvorfor lederen er permittert. Husk –
ikke alle trenger å vite alt til enhver tid! Sørg også for at vedkommende leder alltid vet hva
det er informert om.

• Ledergodkjenning: Etter at saken er avsluttet må det tas stilling til eventuelt videre
lederengasjement.

• Det skal skrives en intern rapport i etterkant som oppsummerer om retningslinjene ble fulgt
og eventuelt forbedringspunkter.
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Oppfølging 
Oppfølging av saken vil normalt ivaretas av det organisasjonsledd saken g jelder i samråd med 
Sentralleddet. Sentralleddet (daglig leder/styreleder) vil primært forholde seg til det 
organisasjonsleddet ber om. Ønske om sterkere oppfølging eller bistand fra sentralleddet vil 
bli imøtekommet. Sentralleddet vil, dersom det er nødvendig/ønskelig, innhente råd og 
kompetanse fra samarbeidspartnere.  
Oppfølging av den utsatte vil bli prioritert, og vil primært ivaretas lokalt eller regionalt.  

Anmeldelse eller ikke? 
Avg jørelsen om å politianmelde eller ikke kan være vanskelig å ta for den utsatte. Det er ofte 
forbundet med ekstra belastning å også gå inn i en straffesak. Det er den utsatte selv, 
eventuelt foreldre dersom vedkommende er under 16 år, som må anmelde saken til politiet. 
Organisasjonen vil støtte den utsatte ved et eventuelt valg av å gå til anmeldelse.  
Ofte kan det være ønske om anonymitet fra begge parter, i hele saken. Da kan det være 
vanskelig å ha entydige linjer. Det er viktig å ikke forhaste seg i noe tilfelle, men håndtere 
hver aktuell sak med ydmykhet. 
Skal en sak anmeldes er det nødvendig at noen står fram med sin historie. Derfor er det ikke 
mulig å anmelde anonymt. Det er viktig å gi tid og ro til å ta beslutningen om eventuell 
anmeldelse.  

Uttalelser i media 
I saker som dette er kan det være et stort mediepress. Det er viktig å avklare hvem som 
uttaler seg om saken – normalt vil det være daglig leder eller styreleder som er den som 
uttaler seg offentlig. 

Eventuelle ”nye” lederverv 
Det kan tenkes at en leder som er uønsket i barne- og ungdomsarbeid pga. seksuelle 
overgrep eller grenseoverskridende adferd søker seg nye verv i andre organisasjoner. 
Vi vil g jøre vårt for å sikre at nye overgrep ikke skal finne sted, og vedkommende må bes om 
ikke å ta på seg nye oppgaver eller verv internt i organisasjonen eller eksternt i andre 
organisasjoner.  

Ansatte 
Skulle saken involvere en av organisasjonens ansatte er det en personalsak. Det er viktig at 
alle prosedyrer, også de juridiske, følges opp på en korrekt måte. I slike tilfeller skal det varsles 
direkte til sentralleddet ved daglig leder eller styreleder. 

Nyttig videre lesing: 

LNU Veiviseren – Trygg og Tilstede, «Bevisstg jøring i forhold til lederrollen». 
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Retningslinjer for  
innhenting av politiattest 

Hva viser en politiattest? 
En politiattest med merknad betyr at personen på et tidspunkt er domfelt eller for tiden er siktet/
tiltalt for seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser (med 
tidsbegrensning) og grov volds- eller ranskriminalitet, ref Politiregisterloven § 39. 

Rutiner for innhenting av politiattest  

jfr. Politiregisterforskriften § 34-1, jf. Politiregisterloven § 39, 1. ledd.: 

1. De som skal avkreves politiattest får beskjed, og skjema for innhenting g jøres lett tilg jengelig.

2. Organisasjonen bekrefter behovet for politiattest på eget skjema, som skal legges ved den
enkeltes søknad. : https://www.politi.no/vedlegg/skjema/Vedlegg_2601.pdf

3. Den enkelte søker fyller ut de feltene som forutsettes utfylt av søker og leverer søknad til
politiet, enten elektronisk eller per post. Det skal velges «Frivillige organisasjoner»  https://
www.politiet.no/tjenester/politiattest/

4. Søkeren får tilbake en attest i digital postkasse eller per post, som enten har intet å bemerke eller
som inneholder merknader. Også denne vil bli sendt søkeren. Søkeren kan sjekke status på
søknaden sin via Politiets hjemmesider.

5. Returnert skjema eller politiattest vises personlig fram til politiattestansvarlig. Hvis det ikke er
mulig, kan skjema/politiattest sendes per post eller e-post etter avtale. Politiattestansvarlig må
innen kort tid etter at skjema/politiattest er mottatt, registrere at skjema/politiattest er fremvist
og returnere den per post eller slette eventuell e-post.

6. Attesten lagres ikke, men den ansvarlige fører en liste over de som har blitt avkrevd politiattest
og tidspunkt for når denne ble vist fram. Denne listen oppbevares på et forsvarlig sted.

7. Opplysninger fra politiets registre er underlagt taushetsplikt. Den ansvarlige og vara har ansvar
for at informasjon de tilegner seg ikke kommer på avveie.

Hva g jør man med en merknad? 
• Ansvarlig organisasjonsledds kontaktperson kontaktes for veiledning. Dette er Daglig leder i De

Unges Orkesterforbund. Veiledningen baseres på organisasjonens beredskapsplan.

• Opplysninger fra politiets registre er underlagt taushetsplikt. Den eller de som får kjennskap til
politiattesten med merknad, skal behandle kunnskapen i overensstemmelse med lovverket.
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Vedlegg til søknad om politiattest
Om søkeren: 

Om organisasjonen 

Som ansvarlig organisasjon ønsker vi at alle som er ledere og instruktører skal vise politiattest. 
Politiattesten viser om du er dømt eller under etterforskning i saker som omhandler sedelighet, vold 
og narkotika. Politiattesten skal vises til arrangøren og kan ikke lagres eller oppbevares.   

Ifølge Politiregisterforskriften § 34-1 kan frivillige organisasjoner hente inn avgrenset politiattest fra 
”personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som 
innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming”. 
Personene det skal hentes attest fra, må være over 15 år.  

Vi bekrefter herved at det er behov for å innhente politiattest for dette/disse oppdragene.  

Sted/dato/rolle  

………………………………………………………….. 
Signatur arrangør 

Navn:

Fødselsnummer:

Arbeidsoppgaver :

Organisasjon:

Lokal/regionsledd: 

Organisasjonsnummer:

Arrangement:

Tidsperiode:

Flere arrangementer:
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Egenerklæring  

Denne blanketten skal fylles ut av alle som utfører en oppgave, eller innehar et verv der man har 

ansvar for barn og ungdommer i De Unges Orkesterforbund i tilfeller der man ikke har fått hentet 
inn politiattest. Skjemaet brukes for å skape sikre og trygge omgivelser for barn og ungdommer som 

deltar på våre aktiviteter.  

• Jeg vil arbeide med barn og ungdommer, og følge de regler som beskrives i dokumentet
«Retningslinjer for håndtering av kritikkverdige forhold i De Unges Orkesterforbund»

• Jeg er klar over at i følge disse retningslinjene, skal overgrep meldes til politi og eventuelt
barnevern.

• Jeg bekrefter at politiattesten min viser at jeg ikke er dømt for straffbare forhold som er

uforenelig med arbeid i UNOF.

• Informasjonen jeg har gitt i denne egenerklæringen er korrekt.

____________________________________________________________________________ 

sted/dato Signatur 

NAVN: ADRESSE:

FØDSELSDATO: ORKESTERTILKNYTNING: 

TELEFON:

E-POST:

VERV OG OPPGAVER: 

ANNET ARBEID DU HAR HATT SOM INNEBÆRER KONTAKT MED BARN OG UNGE: 

REFERANSER: 
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Retningslinjer for varsling i  
De Unges Orkesterforbund:  

1. Alle medlemmer, frivillige, ansatte, ledere oppfordres til å varsle om kritikkverdige
forhold.

2. Varslingen skal være forsvarlig og følge rutinene. Varsling skal ikke g jeng jeldes.

3. Varsling i samsvar med varslingsplikt, for eksempel etter arbeidsmiljøloven kapittel 2 A
- Varsling, eller varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet, er alltid
forsvarlig.

4. Varselet bør leveres nærmeste overordnede leder eller tillitsvalgt.

5. Du kan også levere varselet til De Unges Orkesterforbunds sentralledd ved daglig eller
styreleder.

6. De Unges Orkesterforbund ønsker at varselet skal underskrives med navn. Da kan
organisasjonen innhente ytterligere opplysninger fra varsleren og gi tilbakemelding om
hva som g jøres med forholdet. Du kan likevel velge å varsle anonymt. Organisasjonens
mulighet til å følge opp et anonymt varsel kan være begrenset.

7. Du vil innen 10 dager få en bekreftelse på at varselet er mottatt (med mindre det er
varslet anonymt) og vil bli fulgt opp i tråd med rutinen. De Unges Orkesterforbund vil
ta nærmere kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon i saken.
Organisasjonen vurderer konkret om det er grunnlag for å gi deg ytterligere
informasjon om hva som skjer med saken du har varslet om.
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Gis til nærmeste overordnede eller til Daglig leder i UNOF (unof@unof.no) 

Skjema for varsling om kritikkverdige forhold: 

Skjema for oppfølging (fylles ut av den som tar imot varslet):  

skjemaet finnes også på orkester.no 

Evt. navn: Tilknytning (kurs, seminar, orkester):

Rolle: 

Jeg ønsker å varsle om følgende:

Varslet av: Dato: 

Varsel mottatt av: Tilbakemelding gitt til varsler: 

Undersøkelser g jennomført: Nødvendig info gitt til den eller de varselet g jelder:

Tiltak og videre oppfølging: Den det er varslet om er fulgt opp: 
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VARSLINGSPLAKAT (skal lages eget design for denne) 

Hva er varsling? 

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen 
som kan g jøre noe med det. Kritikkverdige forhold er 
brudd på lovregler, brudd på interne regler og 
retningslinjer, eller brudd på etiske normer. 

Varsling er positivt 

Varsling er bra både for De Unges Orkesterfobund som 
organisasjon og arbeidsplass og for samfunnet, fordi 
kritikkverdige forhold kan rettes opp.  
Ansatte og tillitsvalgte som er villige til å varsle er en 
viktig ressurs for UNOF.  

Rett og plikt til å varsle 

Du oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi 
det kan bidra til å utvikle De Unges Orkesterforbund 
positivt, men har du har normalt ikke plikt til å varsle. 

Du har plikt til å varsle om mulige lovbrudd  
Seksuelle overgrep og trakassering, underslag, korrupsjon, 
mobbing, og om forhold der liv og helse er i fare. 

Oppfølging av varsling 

* Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig.Varsleren
og den det blir varslet om, skal ha tilbakemelding
* Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg
på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig
forklaring.

Den som varsler skal ikke straffes 

Vernet g jelder alle former for g jeng jeldelse, som for 
eksempel trakassering, ordensstraff, fratakelse av 
arbeidsoppgaver, tillitsverv m.v. En varsler som likevel 
skulle oppleve dette, kan for eksempel kontakte daglig 
leder, styreleder eller en annen tillitsvalgt  

Hvem varsler du til? 

Oftest vil det være naturlig å varsle nærmeste 
overordnede tillitsvalgte. Andre i ledelsen som kan 
varsles: 
* Daglig leder
* Styeleder i landsstyret
Du kan også varsle:
* Andre ansatte i forbundet
Og du kan varsle:
* Andre tillitsvalgte i kretsstyret og landsstyret

Anonymitet og fortrolighet 

Hvem varsleren er, er  alltid fortrolig informasjon. 
Varsling kan g jøres anonymt, men normalt vil åpenhet 
sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle 
involverte parter 
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Landsmøtesak 6b/2020 

Innkomne saker - 
TONO-avtale

UNOF har hatt en sentral TONO-avtale for våre medlemsorkestre i mange år, helt siden 1976. Det 

har tidligere vært relativt enkelt å forhandle denne, og UNOF har i alle år hatt en gunstig 

verderlagsavtale. TONO-avtalen har også vært veldig enkel for medlemmene å forholde seg til: 

UNOF sentralt har betalt vederlaget, og det er har dermed vært vederlagsfritt for 

medlemsorkestrene. Det eneste medlemsorkestrene må g jøre er å sende inn konsertrapporter. 

Nå er situasjonen annerledes: TONO har arbeidet hardt de siste 2-3 årene for å få øket vederlaget 

fra de frivillige musikkorganisasjonene, og det har de fått til. TONO har også endret en rekke av 

premissene for hvordan en sentral avtale skal fungere. Forslag til TONO-avtale for UNOF i 2020 

har en prisøkning på 44% i forhold til året før, og det har vært en tredobling av TONO-vederlaget på 

3 år. I tillegg er avtaleinnholdet endret på en lang rekke detaljer som nå g jør avtalen dårligere rent 

praktisk. 

På forrige landsmøte ble TONO-vederlaget lagt inn i medlemskontingenten, og UNOF må derfor 

trekke medlemmene inn i diskusjonen om en fortsatt avtale eller ikke, og til hvilken pris. Landsstyret 

har derfor g jort følgende vedtak: 

Landsstyret i UNOF kan ikke ta en avg jørelse om ny TONO-avtale uten å diskutere vilkårene med 

medlemmene. Landsstyret legger derfor frem forslag til ny TONO-avtale på landsmøtet i april i 

Stavanger for endelig avg jørelse. 

Forslag til vedtak: 

Alternativ a: UNOF godkjenner avtalen med TONO slik den foreligger 

Alternativ b: UNOF fortsetter med TONO-avtale, men med visse forbehold 

Alternativ c: UNOF sier opp avtalen med TONO 
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Vurdering av TONO-avtalen for 2020 - fordeler og ulemper 

Først litt fakta 

Fra 1976 til årstusenskiftet forhandlet UNOF selv direkte med TONO. Fra rundt årtusenskiftet gikk 

musikkorganisasjonene sammen og laget en felles avtale med TONO på vegne av alle 
organisasjonene g jennom Norsk Musikkråd. Det ble g jennomført forhandlinger i 2001 (for 2002 og 

videre), og i 2008 (for 2009 og videre). Her er en graf som viser utviklingen av UNOFs TONO-

vederlag fra 1999 - 2020 hvor man tydelig ser endringene: 

UNOF har økt antall medlemsorkestre i denne perioden, som må tas med i helhetsbildet. Fordelt på 
antall medlemsorkestre i samme periode ser man imidlertid en betydelig økning for 2018 - 2020: 
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Hovedidéen til en sentral TONO-avtale er basert på et g jennomsnittlig antall konserter i orkestrene. 

Antall konserter har økt betydelig for UNOF i de siste forhandlingsrundene. Tidligere var det i 
g jennomsnitt 2 konserter pr. orkester i året man betalte for; nå er det meningen at vi skal betale for 

3,4 konserter i g jennomsnitt. Orkestrene g jennomfører g jerne mye flere konserter, men de fleste 

konsertene er det andre som står ansvarlig for. Antall konserter er fordelt ujevnt for 
medlemsorkestrene i UNOF. Her er fordelingen av antall konserter i orkestrene: 

Hovedformålet med en sentral TONO-avtale for musikkorganisasjonene er at den skal g jøre det 

• enklere - slik at hvert enkelt lag og hver organisasjon har enkle rutiner

• billigere - slik at vi får en god rabatt, og vi har til nå oppnådd 40% rabatt

• forutsigbart - slik at vi slipper å forhandle hvert år, men ha langvarige avtaler

Dette var de tre hovedpunktene musikkorganisasjonene satte opp i begynnelsen av 2000-tallet, da 

man gikk over fra å ha individuelle avtaler med TONO, til å ha en fellesavtale g jennom Norsk 

Musikkråd. Det er nå flere musikkorganisasjoner som begynner å tvile på om hovedintensjonen nå er 

ivaretatt. Det har de siste tre årene vært omfattende forhandlinger. 
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Det gode med å ha en sentral TONO-avtale 

• Det er en god medlemsfordel for UNOF å ha en TONO-avtale

• En sentral TONO-avtale g jør det enkelt for medlemmene

• En TONO-avtale sørger for at komponister og arrangører får sine penger, og det ønsker UNOF

• UNOF er med i en fellesavtale med andre musikkorganisasjoner - det er NMR som nå har avtalen
- og det g jør det mulig å arbeide i fellesskap med denne saken

• UNOFs medlemsorkestre får 40% rabatt på standardvederlagspris i TONO g jennom avtalen

• UNOFs medlemsorkestre kan fremføre musikk uten å spørre først

Det ikke fullt så gode 

• TONO har allerede splittet opp fellesavtalen til NMR i utøvere (slik som kor, orkester og korps) og
arrangører (konsertarrangører) - og dermed er noe av fellesskapet i avtalen borte

• TONO er nå mye mer nøye med avtaleverket, og gir mindre handlingsrom for avvik og endringer.
De er hele tiden på jakt etter konserter som faller utenfor avtalen, og det g jør avtalen mindre trygg
enn tidligere år

• TONO tviler hele tiden på det vi g jør, og har liten forståelse for hvordan vi driver, og er særdeles
agressive i sin retorikk og fremferd. De krever oppdaterte lister over medlemmer, men forstår ikke
at et «lag» kan bestå av både aspiranter, hovedorkester og kammerorkester

• Tidligere var TONO-avtalene for mange år om gangen, nå for kun 1-2 år om gangen, noe som g jør
det hele mindre forutsigbart

• Tidligere ble det beregnet et g jennomsnitt på 2 konserter pr. lag som man skulle betale for (man
antok med rette at mange av konsertene var arrangert og/eller betalt av andre). Nå er dette mye
høyere, og for UNOFs del er det satt til 3,4 konserter i g jennomsnitt pr. orkester som det skal
betales for, samt at prisen er satt opp, slik at UNOF skal betale betydelig mye mer

• Tidligere var UNOFs sentrale og regionale konserter inkludert, nå er de tatt ut. Skal de være med,
må vi registrere de som egne lag, og da går prisen samlet sett ytterligere opp

• NASOL får 2,5 ganger så høy uttelling for sin rapportering som det UNOF får. Det betyr at når
f.eks. et norsk samtidsverk blir fremført av et NASOL-orkester, mottar komponisten 2,5 ganger så
stort vederlag som om det samme verket hadde vært fremført av et UNOF-orkester

• Avtalen nå er mye mer detaljstyrt, og UNOF plikter å følge opp konserter med høye
billettinntekter (konserter med over 50.000 kr. i billettinntekter)

• TONO har lenge lovet oss en enkel elektronisk rapporteringsløsning, men den har (etter mange år)
fortsatt ikke kommet på plass. Det er derfor svært få av UNOFs orkestre som rapporterer

• Musikkfellesskapet har brukt utrolig mye tid og ressurser på forhandlingene de siste årene. Dette
har også vært et særdeles vanskelig og tungt arbeid, og resultatene er ikke til musikkfellesskapets
fordel
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Alternativer videre 

Alternativ a: UNOF godkjenner avtalen med TONO slik den foreligger 

Det betyr at vi godtar forhandlingsresultatet som Norsk Musikkråd har kommet frem til på vegne av 

alle. Det betyr en betydelig prisøkning for UNOF, og et signal til TONO om at dette er greit. 

TONO har akseptert at UNOF kan tiltre fellesavtalen for 2020 med tilbakevirkende kraft fra 

1.1.2020. Det er Norsk Musikkråd som har fremforhandlet en felles TONO-avtale for 

musikkorganisasjonene, og de skriver: 

«UNOFs andel av regningen fra TONO er justert som følge av kartleggingen av konserter i 2018. 

Etter kartleggingen i 2018 fordeles nå regningen basert på hvor mange konserter hver organisasjon 

bringer med seg inn i totalen (snittet varierer fra 0,5 til 3,5 konserter pr lag). Dette er det som gir 

den største endringen i beløpet til betaling for de små konsertene i 2020. For deres del, er dette satt 

til 3,4 konserter pr lag (tellende/egenarrangerte konserter). For konserter under 50.000 kr i 

billettomsetning betales for 2020 kr 263.763. I forhold til 2019 utg jør dette en endring på 74.575 

kr. Pr lag utg jør dette en forskjell på 363,68 kr pr lag. (Disse tre størrelsene er inkludert pris og 

lønnsvekst. Sett bort fra pris og lønnsvekst er endringen kr 80.086 ifht 2019). I etterkant av avholdt 

konsert, plikter det enkelte lag å sende inn musikkrapport til TONO, og sentralleddet har en rolle i å 

minne lagene på dette.» 

En konsekvens av å godkjenne avtalen slik den foreligger er at det griper inn i UNOFs budsjett, noe 

som kan medføre at andre prosjekter eller støtteordninger må reduseres eller på sikt avsluttes. 

Alternativ b: UNOF fortsetter med TONO-avtale, men med visse forbehold 

Det er mulig å si at vi aksepterer årets forhandlingsresultat, men kun dersom man nå går i politisk 

dialog med styret i TONO og Kulturdepartementet for å forklare at «dette er ikke greit - de frivillige 

musikkorganisasjonene bruker alt for mye tid og fellesskapets penger på dette». Det vil i praksis si at 

man godtar årets avtale, men samtidig sier opp avtalen (innen 1. oktober) for å forhandle nye vilkår. 

Et mulig alternativ kan være å foreslå at Kulturdepartementet tar over å betale for de frivillige 

musikkorganisasjonene i en samlet sum, slik de har g jort for kirken. Det kan imidlertid ta noen år å få 

til dette, og i mellomtiden trenger UNOF en sentral TONO-avtale. En politisk dialog med styret i 

TONO er også noe vi kan håpe på, siden forhandlingsdelegasjonen til TONO nå på det nærmeste er 

helt umulig å ha en fornuftig dialog med. 
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Alternativ c: UNOF sier opp avtalen med TONO 

Det er mange som mener at TONO nå har gått for langt og at det er på tide å si i fra at de presser 
for hardt og er ubehagelige. Flere andre organisasjoner har allerede meldt at de ønsker å bryte 

forhandlingene, både for å si at resultatet er for dårlig, og for å få et bedre forhandlingsklima. 

Imidlertid; alle andre musikkorganisasjoner enn UNOF har allerede godkjent årets forhandlinger. 
Dersom UNOF bryter med avtalen, er det følgende punkter å tenke på: 

• Det blir viktig å få flere andre organisasjoner med på dette. Dersom UNOF står alene, vil det
neppe ha noen effekt i fremtidige forhandlinger.

• UNOF endret medlemskontingenten på forrige landsmøte til å inkludere bl.a. TONO-vederlag og

Kopinor-avgift. Dersom vi nå ikke lenger har en TONO-avtale, må vi finne andre måter å holde
UNOFs forpliktelse til medlemmene. Det kan g jennomføres ved at UNOF refunderer orkestrene

det de får av regninger fra TONO.

• Dersom UNOF bryter med TONO, vil det medføre mer arbeid for medlemsorkestrene. De må si

fra til TONO om konserter (det er nytt), de må rapportere til TONO (det skulle de egentlig

allerede ha g jort), og de må sende refusjonskrav til UNOF (konsertprogram, TONO-giroen og
bevis på at de har betalt).

• Dersom UNOF bryter med TONO, vil en positiv effekt være at UNOF endelig vil få se hva
orkestrene fremfører, og får dokumentasjon som kan brukes i forhandlingene. UNOF (og flere

andre) mener nemlig at vi fremfører betydelige mengder med musikk som er så gammel at det ikke

er rettigheter på den, og at TONO ikke tar godt nok hensyn til det.

• Dersom UNOF bryter med TONO, vil vi ha mulighet til å styre budsjettet for dette, f.eks. ved å

sette en endelig sum for refusjon (jfr. budsjettet til UNOF), eller sette noen begrensninger på hvor
mye vi refunderer til hvert orkester, eller etter antall konserter pr. orkester eller noen andre

prinsipper.

• Mens vi tidligere (for noen år siden) var redde for å bryte en avtale med TONO av frykt for hva det
ville medføre, er vi i dag mindre redd for det, ikke minst fordi vi de siste årene har bygget opp en

argumentasjon som TONO ikke vil høre på, men som kan brukes i forbindelse med informasjon
utad. Dette går på rimeligheten i vederlaget, samt at musikkorganisasjonene hele tiden har sagt at

vi ønsker en avtale for å betale vederlaget, slik at TONO ikke kan bruke hovedargumentet sitt med

at «vi ikke vil betale» - for det stemmer ikke.
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• Dersom vi bryter med TONO må vi selvsagt drive omfattende opplæring av medlemsorkestrene.

God kontakt med medlemsorkestrene er alltid bra, og da kan orkestrene bevisstg jøres på hva
TONO er, at komponistene og arrangørene skal ha betalt, men dessverre vil de da også forstå at

det koster mye mer å bruke og fremføre ny musikk i forhold til gammel, klassisk musikk. Det kan gi

en utvikling der orkestrene spiller mindre ny musikk, og det er vel neppe de nålevende
komponistene interessert i - noe som kan gi oss et bedre forhandlingsgrunnlag.

Det frivillige orkesterlivet har en stående rabatt på 50% hos musikkforlagene fordi vi er «barn og 

ungdom - og amatører». UNOF mener at vi bør ha det hos TONO også. Det er selvsagt TONOs 

forhandlingsutvalg helt uenige i. 

Hele denne saken har nådd et nivå den aldri burde ha hatt. Musikkorganisasjonene burde være 
forkjempere for TONO, men slik det er nå blir vi bare mer og mer irritert på TONO. Forhandlerne 

til TONO bruker argumentet med at «komponistene får så dårlig betalt», samtidig som TONO 

melder om at de nettopp vant en rettssak som førte til 100 millioner nye kroner til TONO, og at 
overskuddet er på over 700 millioner kroner. Samtidig vet vi at en betydelig andel av TONOs 

inntekter går til utlandet: 

https://www.tono.no/om-tono/tono-i-tall/ 
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Landsmøtesak 6c/2020 

Innkomne saker - 
forslag til vedtektsendring

UNOF eier og driver NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester, og har g jort det siden det ble 

stiftet i 1988. Dette nasjonale ungdomsorkesteret for ungdommer i alderen 13 - 20 år har i alle år 

stått i UNOFs strategi- og handlingsplan. Landsstyret foreslår nå at NUSO settes inn i vedtektene 
av følgende grunner: 

• Strategi- og handlingsplanen er under omlegging

• Faste oppgaver som utføres hele tiden vil ikke nødvendigvis stå i handlingsplanen

• Siden UNOF eier og driver NUSO bør det være en klar kobling g jennom vedtektene

Forslag til endringer i vedtektene: 
Gammel (nåværende) 

§ 3. Oppgaver

· Å organisere barne- og ungdomsorkestre
i Norge for å fremme deres arbeid for
orkestermusikk.
· Å ivareta medlemsorkestrenes interesser
overfor offentlige myndigheter,
fellesorganisasjoner og politiske organer i
samfunnet.
· Å arbeide for å utvikle og ha effektive
krets- og regionsavdelinger.
· Å koordinere og støtte virksomhet som
skal sikre rekruttering, opplæring,
utvikling og samarbeid i organisasjonen
· Å sørge for god kommunikasjon og
kontakt både i forbundet og overfor
samarbeidspartnere.
· Å sikre medlemsorkestrenes arbeid
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ny 
§ 3. Oppgaver

· Å organisere barne- og ungdomsorkestre
i Norge for å fremme deres arbeid for
orkestermusikk.
· Å ivareta medlemsorkestrenes interesser
overfor offentlige myndigheter,
fellesorganisasjoner og politiske organer i
samfunnet.
· Å arbeide for å utvikle og ha effektive
krets- og regionsavdelinger.
· Å eie, drive og utvikle NUSO - Norsk
Ungdomssymfoniorkester
· Å koordinere og støtte virksomhet som
skal sikre rekruttering, opplæring,
utvikling og samarbeid i organisasjonen
· Å sørge for god kommunikasjon og
kontakt både i forbundet og overfor
samarbeidspartnere.
· Å sikre medlemsorkestrenes arbeid
lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Landsstyret minner om at for «Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall», som det står i vedtektene § 9 

Landsstyrets innstilling: 
Vedtektsendringene godkjennes, slik at NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester 

settes inn i vedtektenes § 3 Oppgaver. 
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Medlemsorkestre i UNOF pr. 20. mars 2020 

Orkester Kontaktperson Adresse Poststed Antall 

Viken 
Buskerud Ungdomsstrykeorkester v/ Linda Kumwenda Tempelveien 3475 SÆTRE 26 
Bærum Unge Strykere v/ Marianne Storberg Bauneveien 19 1363 HØVIK 14  
Crescendostrykerne Fredrikstad v/ Barbro Johanne Spillum Snorresvei 17 1671 KRÅKERØY 30 
Eiker Strykeorkester A J Horgens vei 25 Folkets Hus Krokstadelva, 3055 KROKSTADELVA 49 
Follo Ungdomsstrykeorkester v/ Ola Schippert Hvalfaret 19 1406 SKI 18  
Jar Skoles Strykeorkester Storengveien 2/4 Jar skole 1358 JAR 26 
Junior Strings v/ Andreas Karlsen Bamseveien 144 1596 MOSS 28 
Kammerorkesteret Steinerskolen i Bærum v/ Steinar Haugerud Grav Gårdsvei 5 1358 JAR 11 
Lillestrøm Unge Strykere (LILLUS) v/ Kristina Renolen Hurdalsgt. 6 2003 LILLESTRØM 24 
Lørenskog unge strykere v/ Magne AskelandFestplassen Sandbekkfaret 37 1479 KURLAND 36 
Mossestryket v/ Åsa Gan Schweder Fiskegata 7 1515 MOSS 31  
Musica Sinfonietta -Asker barne-og ungdomsorkester     v/Karin Aubert Askerveien 19, Asker kulturskole 1374 ASKER 75 
Nesodden Unge Strykeorkester v/ Jim Lynch Alex Olssons vei 22 1459 NESODDEN 33 
Nittedal Strykeorkester v/ Louise Mørup Velveien 6 1482 NITTEDAL 62 
Norsk kontrabassklubb v/ Erlend Skei Utsiktsveien 64 A 1482 NITTEDAL 57 
ROMUS Kammerorkester v/ Kristina Renolen Hurdalsgata 6 2003 LILLESTRØM 31 
Sarpsborg Ungdomsorkester v/ Marian Park Bråthen Jaktveien 19 1710 SARPSBORG 11 
Ski Suzukigruppe v/ Aksel Ellefsen Artilleriveien 15 1400 SKI 27  
Suzukicellistene  v/ Hilde Sponberg Hansen Dyreveien 120 A 1525 MOSS 12 
VUS ved Bærum Kulturskole Postboks 700 Kulturskolen 1304 SANDVIKA 40 

641 

Oslo 

Absolutt Cello v/Astrid Eggesvik Odinsgate 31 a 0260 OSLO   54 
ALAKA v/ Henriette Hjort Johannes Bruns gate 9 0452 OSLO     6 
Barneorkesteret Barratt Due v/ Kirsti Liodden Lyder Sagens gate 2 0358 OSLO   56 
Barratt Due Unge Blåsere v/ Susanne Ringdal Lyder Sagens gate 2 0358 OSLO   45 
Bestum Strykeorkester v/ Ragnhild Spigseth Abbedikollen 3 C 0280 OSLO   39 
Bestum Strykeorkester Aspirant v/ Ragnhild Spigseth Abbedikollen 3 C 0280 OSLO   36 
Bjølsen Strykeorkester v/Nordpolen skole Hans Nielsen Hauges gt. 1 0481 OSLO   40 
Bjørndal Stryk v/ John Westbye Sisikveien 46 1275 OSLO   25 
Blokkfløytistene St. Sunniva v/ Johan Nicolai Mohn Gangerolvsgate 2 E 0273 OSLO   30 
Blokkfløytistene Uranienborg v/ Svein Egil Skotte Øvre Prinsdalsvei 36 A 1266 OSLO   67 
Bolteløkka skoles strykeorkester Bolteløkka skole Eugenies gate 10 0168 OSLO   28 
Den Tyske Skoles Kammerorkestre v/ Katja Maiwald Sporveisgata 20 0354 OSLO   24 
Den vietnamesiske musikkgruppen v/ Phi Thuyen Thi Huynh Drengsrudhagen 157 1385 ASKER   30 
Disen Strings Disen skole Kjelsåsveien 49 0488 OSLO   42 
Disen Strykeorkester Disen skole Kjelsåsveien 49 0488 OSLO   31 
Engebråten Ungdomsstrykere v/ Marit Sørheim Fagerliveien  2B 0587 OSLO   13 
Epler og Pære kvintett v/ Marita Nodland Ole Moes vei 32 1165 OSLO     6 
Fantastic Five v/ Ola Beskow Fagerheimgata 9B 0567 OSLO     8 
Firkløveret v/ Guri Tyldum Nordstrandveien 115 h 1164 OSLO     5 
Gamle Oslo String Orchestra v/ Cameron Palmer Ingeniørveien 16 0196 OSLO   26 
Golden Strings v/ Frode Høydalsvik Hallagerbakken 18 C 1256 OSLO     8 
Grefsen Skoles Juniorstrykere Grefsen skole Kapellveien 69 0487 OSLO   32 
Grefsen Skoles Strykeorkester v/ Maria Teresa Grønning Dale Glads vei 6 0489 OSLO   34 
Grorudskolenes Strykeorkester v/ Joakim Frøystein Lilloseterveien 57 B 0957 OSLO   24 
Happy 4 quartet v/ Christina Spaarschuh Ole Moes vei 35 1165 OSLO     6 
Harmoni-kammergruppe v/ Solveig Moltzau Turbinveien 22 0195 OSLO     9 
Haugerud Strykeorkester v/ Liv Alice Pope Jerikoveien 17 B 1067 OSLO   44 
Høybråten Skoles Strykeorkester Høybråten Skole Bergtunveien 9 1087 OSLO   34 
i cello-orkester v/ Ingrid Søfteland Gudim Øvre Ljanskollvei 30 C 1169 OSLO   19 
IMAL v/ Lene Torkildsen Westbye Nordstrandveien 117A 1164 OSLO     5 
Juniorblokkfløytistene St. Sunniva v/ Johan Nicolai  Mohn Gangerolvsgate 2 E 0273 OSLO   34 
Juniorensemblet Barratt Due v/ Monica Nielsen Lyder Sagens gt 2 0358 OSLO   34 
Juniororkesteret Barratt Due v/ Barratt Dues Musikkinstitutt Postboks 5344 Majorstuen 0304 OSLO   43 
Juniorsymfonikerne v/ Carl Petter Opsahl Stasjonsveien 29 0772 OSLO   31 
Kammerensemblet Barratt Due (KENS) Barratt Dues Musikkinstitutt Postboks 5344 Majorstua 0304 OSLO   35 
Kammergruppe i NOR59 gruppe 4 v/ Anne Frøydis Linnerud Gråbrødreveien 17 0379 OSLO     7 
Kattastrofen v/ Olav Morten Wang Almeveien 28 0855 OSLO   39 
Kjelsås Skoles Strykeorkester Postboks 86 Kjelsås 0411 OSLO   56 
Majorstuen Suzukistrykere v/ Elizabeth Storm Jacob Aallsgate 45 B 0364 OSLO   33 
Marienlyst og Ullevål Skoleorkester v/ Bodil Reinhardsen Monradsgate 13 a 0564 OSLO   53 
Marienlyst og Ullevål Småstrykere v/ Lars Schrader Kristiansen Tyrihansveien 28 0851 OSLO   25 
Musikk på Majorstuen skole Symfoni Majorstuen skole Bogstadveien 74 0366 OSLO 106 
NOR59 Aspirantorkester v/ Kristine Ingvaldsen Hammerfestgata 13 0565 OSLO   22 
NOR59 Hovedorkester v/ Unn Christel Berg Aune Hellerudgrenda 111 C 0672 OSLO   40 
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NOR59 Juniororkester v/ Fredrik Syversen Gamle Bygdevei 186 A 1284 OSLO   51 
NOR59 Kammerorkester v/ Dag Øystein Hjermann Kringkollen 23 F 0690 OSLO   24 
NOR59 Preaspiranter v/ Fredrik Syversen Gamle Bygdevei 186 A 1284 OSLO   42 
Nordberg Strykeorkester v/ Ingvil Krarup Sørbye Langemyrveien 19b 0874 OSLO   27 
Nordberg Strykeorkester Aspirantorkesteret v/ Mari Lerseth Korsvollbakken 27 0880 OSLO   32 
Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret v/ Erik Sauar Kongleveien 30 0860 OSLO   38 
Norsk Ungdomssymfoniorkester v/ UNOF Møllergata 39 0179 OSLO   91 
Nordstrand Prosjektorkester (NPO) v/ John Westbye Sisikveien 46 1275 OSLO   22 
Nordstrand skoleorkester v/ Cecilie Norenberg Vestlia 7A 1169 OSLO   31 
Nordstrand ungdomssymfoniorkester v/ Cecilie Norenberg Vestlia 7A 1169 OSLO   67 
Quintetto Bombastico v/ Karoline Rising Næss Vestbrynet 5 A 1176 OSLO     8 
Steinerskolens strykeorkester Lillestryk v/Kasper Gisholt Ladeveien 4 0275 OSLO   19 
Steinerskolens strykeorkester Ministryk v/Kasper Gisholt Ladeveien 4 0275 OSLO   26 
Steinerskolens strykeorkester Storestryk v/Kasper Gisholt Ladeveien 4 0275 OSLO   20 
Stovner Orkester v/ Mehri Alipanah Tatehrashid Fjellstuveien 55 G 0982 OSLO   35 
Strykerne Oslo Sør v/ Silje Marie Skeie Hallagerbakken 64a 1256 OSLO   37 
Studentorkesteret Stryk   v/ Guro Handeland Hartmann vei 34 B 0284 OSLO   44 
Suzukifiolinistene Aspirantorkester (junior) v/ Anne-Berit Halvorsen Arnebråtveien 38 B 0771 OSLO   17 
Suzukifiolinistene aspirantorkester senior v/ Anne-Berit Halvorsen Arnebråtveien 38 B 0771 OSLO   13 
Suzukifiolinistene Hovedorkester (junior) v/ Anne-Berit Halvorsen Arnebråtveien 38 B 0771 OSLO     8 
Suzukifiolinistene hovedorkester senior v/ Anne-Berit Halvorsen Arnebråtveien 38 B 0771 OSLO     8 
The Amazing Music Friends v/ Anita Thorolvsen Munch Ekebergveien 165 C 1177 OSLO     7 
Tonsenhagen Skoles Strykeorkester v/ Toini Kristensen Selvbyggerveien 181 0591 OSLO   19 
Tåsen Strings v/ Cathrine Rossbach Heier Skåreråsen 16 1473 LØRENSKOG   23 
Ungdomsblokkfløytistene St. Sunniva v/ Thomas Nilsen Kanonhallveien 20c 0667 OSLO   27 
Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg v/  Svein Egil Skotte Øvre Prinsdalsvei 36 A 1266 OSLO   27 
Uranienborg Suzukiorkester v/ Guido Biele Lyder Sagens gt 19 A 0358 OSLO   26 
Veslefrikk v/ Heidi Kristine Brager-Larsen Rektorhaugen 49 0876 OSLO     7 
Vestre Aker Gresshopper Postboks 66 Vinderen 0319 OSLO   42 
Vestre Aker Kammerkameratene Postboks 66 Vinderen 0319 OSLO   27 
Vestre Aker Kammerorkester Postboks 66 Vinderen 0319 OSLO   42 
Vestre Aker Lillestryk Postboks 66 Vinderen 0319 OSLO   53 
Vestre Aker Strykeorkester Postboks 66 Vinderen 0319 OSLO   25 
Vinterkvartetten v/ Kjetil Bull Protonveien 18 B 0690 OSLO     6 
Vivaldi Aspirantorkester v/ Anne Regine Klovholt Løkkegangen 6 0251 OSLO   11 
Vivaldikvartetten v/ Marit Wetterhus Soelvoldsvei 7 B 0275 OSLO     5 
Vivaldiorkesteret v/ Teodor Berg Vetlandsveien 82A 0685 OSLO   15 
Young Cellists of Norway v/ Jemima García-Godos Tåsen Allé 21a 0853 OSLO   16 

2424 

Innlandet 
Hadeland strykeorkester v/ Sigmund Lieberg Furulyvegen 14 2770 JAREN 71 
Hedemarken Barne og Ungdomsorkester v/ Øystein Skjesol Høiensalgata 81 2317 HAMAR 39 
JURK v/ Hanne Marie Nordrum Orstadvegen 7 A 2822 BYBRUA 40 
Kulturskoleorkesteret Galopporkesteret v/ Åmot kulturskole Torget 1 2450 RENA 14  
Landstrykerne v/ Hanne Marie Nordrum Orstadvegen 7a 2822 BYBRUA 37 
Lillehammer kulturskoles orkester v/ Lillehammer kulturskole Postboks 986 2626 LILLEHAMMER   1 
Rendalen Juniororkester v/ Sigrun Akre Gamleveien 468 2485 RENDALEN 10  
Valdresstrykerne v/ Ketil Rogn-Hamre Vestsidevegen 1307 2960 RØN 55 

267 

Vestfold og Telemark 
Astra strykekvartett v/ Simon Lewis Lillemæhlum Bertesvei 58 3123 TØNSBERG   3 
Vestfold Ungdomsstrykeorkester v/ Ole Christian Mørk Ragnhildbru 6 3228 SANDEFJORD 29 
Yggdrasil orkester for barn og unge (YOBU) v/ Magnar Heimdal Holmenveien 13 3120 NØTTERØY 24 

56 

Agder 
Obotigrene v/ Marion Walker Tverrveien 33a 4633 KRISTIANSAND 18  

Rogaland 
Haugaland Ungdomssymfoniorkester Haugesund Kulturskole Postboks 634 5502 HAUGESUND 25 
Haugesund Kulturskoles orkestre Breidablik skole Skåregt. 119 5527 HAUGESUND 46 
Juniorcellistene v/ Linda Eriksen Hjelmelandsgaten 100 4012 STAVANGER 11 
Jæren Ung Symfoni v/Ragnvald Wernøe Hå kulturskule, Torlandsvegen 14 4365 NÆRBØ 24 
Karmøy kulturskoles orkestre v/ Christian Welde Åkrehamn 4296 ÅKREHAMN 30 
Rogaland Ungdomssymfoniorkester c/o UNOF Rogaland Sandvigå 7 4007 STAVANGER 39 
Sandnes junior klarinettkor v/ Kjetil Bårdsen Kløverveien 22 D 4326 SANDNES 26 
Sandnes Klarinettkor v/ Karoline Valle Haug Stokkatunet 41 4022 STAVANGER 46 
Sandnes Kulturskole Aspirantorkester v/ Helene Barkved Kleivabergsbakken 41 4326 SANDNES 43 
Sandnes Kulturskole Ung Symfoni v/ Mona Berakvam Fagerheim 40 4322 SANDNES 42 
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Sandnes Kulturskole Unge Strykere v/ Tina Dykesteen Nilsen Varatunveien 32 4317 SANDNES 46 
Stavanger Juniororkester (SJUR) v/ Tao Li Herlaugsbakken 45 4041 HAFRSFJORD 51 
Stavanger Suzukiforening v/ Linda Eriksen Hjelmelandsgt. 100 4012 STAVANGER 37 
Stavanger Ungdomsorkester v/ Lasse Lunde Trysil Knutsgate 18 4021 STAVANGER 31  
Stavanger Unge Strykere v/ Stavanger kulturskole Postboks 8069 Forus 4068 STAVANGER 35 
Suzukifiolinistene i Sandnes v/ Marit Mikkelsen Talgø Grenaderveien 48 4309 SANDNES 15  
Tysvær Kulturskoleorkester v/ Tysvær kulturskole Postboks 94 5575 AKSDAL 19 

566 

Vestland 

Askøy unge strykere v/ Marianne Juvik Sæbø Skarholmvegen 161 5302 STRUSSHAMN 20 
Bergen celloforening v/ Kjersti Sellevåg Grønnestølslien 73 5073 BERGEN 24 
Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester v/ Viviann Alme Edvard Griegs plass 1 5015 BERGEN 80 
Bergen Unge Kammerorkester v/ Gunvor Holtlien Tobrotet 49 5355 KNARREVIK 26 
Bergen Vest Unge Strykere v/ William Bland Brøstanesveien 2 C 5178 LODDEFJORD 11 
Bømlo Strykeorkester v/ Torhild Kildahl Postboks 224 5445 BREMNES 14 
Bønes Skoleorkester v/ Beate Sandvei c/o Bønes Skole, Bønesberget 1 5153 BØNES 24 
Fana unge strykere v/ Ann Kristin Ramstrøm Reiber Mohns veg 15 5231 PARADIS 37  
Fiolinakademiet v/ Synnøve Skarsbø Lindtner Thormøhlensgate 28 5006 BERGEN 51  
LARM kvartett v/ Anina von Hofacker Konglevegen 13 5105 EIDSVÅG I ÅSANE   5 
Nesttun Unge Strykere v/ Henk Breedveld Ankerveien 11 5232 PARADIS 79 
Regnbuen Barne- og Ungdomsorkester v/ Edel Renate Tangen Vågen Erleveien 64 5097 BERGEN 67 
Stord Kulturskuleorkester v/ Sigrid Beate Tveit Eskeland Myraskogen 23 5417 STORD 28 
Sunnhordland Kammerorkester v/ Solveig Meyer Eide Berjahaugen 1 5410 SAGVÅG 32 
Suzuki Guitar Bergen v/ Loftur Thor Jonsson Kloppedalsveien 32 5221 NESTTUN 27 
Suzuki Strings Bergen v/ Merete Kvarme Vestre Storheilia 19 5239 RÅDAL 18  
Vestnorsk Ungdomssymfoniorkester v/ Jørgen Larsson Oldernesveien 14 c 5163 LAKSEVÅG 71 
Åsane Unge Strykere v/ Lene Sollesnes Holum 5101 EIDSVÅGNESET 37 

651 

Møre og Romsdal 
Indre Strøk Strykeorkester v/  Olaug Strand Brunstad Elvebakken 7 6010 ÅLESUND 40 
Molde Kulturskoles Orkester c/o Molde Kulturskole Fridtjof Nansens gate 7 6413 MOLDE 39 
Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester v/ Trude Rabben Ragnvaldmarka 6102 VOLDA 67 

164 

Trøndelag 

Byåsen Skoleorkester v/ Erlend Skårsmoen Freidigstien 5 B 7022 TRONDHEIM   76 
Heimdal Skoleorkester v/Svein H. Gabrielsen Peder Morsets veg 2B 7072 HEIMDAL   35 
Inderøy Ungdomsorkester v/ Siv Furunes Muusøra 3G 7670 INDERØY   17 
JuniorSolistene v/ Alexander Robson Pb. 157 7401 TRONDHEIM   21 
Steinkjersolistene v/ Anna Wawryniuk Fergeland 111 7716 STEINKJER   22 
Strinda strykeorkester v/ Anne Wigum Konvallveien 32 7050 TRONDHEIM   97 
Studentersamfundets Symfoniorkester Studentersamfundet Elgeseter gate 1 7030 TRONDHEIM 119 
Øya strykeorkester v/ Karen-Elisabeth Sødahl Klostergata 69 7030 TRONDHEIM   36 

423 

Nordland 

Bodø Unge Strykere Aspåsen skole Postboks 781 8001 BODØ 33 
L'ensemble v/ Espen Johansen Krokveien 17 8613 MO I RANA   7 
Narvik Juniororkester v/ Olaf Larsen Moveien 10 8520 ANKENES   1 
Narvik KultOrkester v/ Gro Torvanger Roald Amundsensvei 19 8516 NARVIK 13  
Rana fløytegruppe v/ Anne Guri Frøystein Revelveien 6b 8626 MO I RANA 22 
Rana Gitarforening v/ Charlotta Johansson Rana Kulturskole, Rådhusalleen 9 8622 MO I RANA 16 
Saltdalstrykerne v/ Geir Liepelt Rognveien 13 8250 ROGNAN   9 
Sortland Strykeorkester v/ Jeanette Kanstad Karles vei 15 8400 SORTLAND 18  
Sortland Unge Strykere v/ Tina Dishington Nedre Ånstad vei 55 8416 SORTLAND 14 
Strykekameratene v/ Odin Iglum Nordahl ℅ Rana kulturskole, Postboks 173 8601 MO I RANA 23 
UNG Symfonietta Nord v/ Espen Johansen Krokveien 17 8613 MO I RANA 44 
Vefsn Unge Strykere Postboks 424 8651 MOSJØEN 31  
Ytre Helgeland strykeorkester v/ Charlotte Eide Osmani Novikveien 64 8800 SANDNESSJØEN 13 

244 

Troms og Finnmark 
Bardu strykeorkester v/  Gro Bjerregaard Granhellinga 5 9360 BARDU 16 
Hammerfest strykeorkester og venner v/ Ing jerd Røeggen Isachsen Storfjellveien 104 9601 HAMMERFEST 22 
Longyearbyen Symfoniorkester v/ Vera Louise Hauge Postboks 87 9171 LONGYEARBYEN 15 
Norges Arktiske Studentorkester v/ André Halvorsen Strandvegen 117b leilighet 4115 9006 TROMSØ 35 
Oppstryk Finnmark v/ Signe Johansen Reinlia 4 9603 HAMMERFEST 57  
POLARE STRØK - unge strykere i Harstad Harstad Kulturskole Normannsgate 1D 9405 HARSTAD   8 
Senja orkesterforening v/ Leon Johansson Lysnesveien 616 9372 GIBOSTAD 23 

176 

Totalt: 5612 
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Vedtekter for De Unges Orkesterforbund 

Vedtatt av landsmøtet i Stavanger 9. - 11. april 2010. 
Stiftet 20. april 1974 som Norsk Skoleorkesterforbund (NSOF). 
Skiftet navn til De Unges Orkesterforbund 18. juni 2006. 

§ 1. Navn

Forbundets navn er De Unges Orkesterforbund (UNOF). 

§ 2. Formål

∙ Ivareta medlemsorkestrenes interesser
∙ Bistå medlemsorkestrene i deres arbeid
∙ Fremme samarbeid mellom medlemsorkestrene

§ 3. Oppgaver

∙Å organisere barne- og ungdomsorkestre i Norge for å fremme deres arbeid for orkestermusikk.
∙Å ivareta medlemsorkestrenes interesser overfor offentlige myndigheter, fellesorganisasjoner og
politiske organer i samfunnet.
∙Å arbeide for å utvikle og ha effektive krets- og regionsavdelinger.
∙Å koordinere og støtte virksomhet som skal sikre rekruttering, opplæring, utvikling og samarbeid i
organisasjonen
∙Å sørge for god kommunikasjon og kontakt både i forbundet og overfor samarbeidspartnere.
∙Å sikre medlemsorkestrenes arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

§ 4. Medlemsskap

4.1  
Alle barne- og ungdomsorkestre i Norge kan være medlem. 

4.2  
Medlemsskapet i forbundet er gyldig når landsstyret har godkjent søknad om medlemsskap og 
kontingenten er betalt. 
Medlemsorkestrene og kretsene må ha egne vedtekter som minst oppfyller kravene i forbundets 
standardvedtekter for medlemsorkestre og kretser. 

De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2020, side 56



4.3 Plikter  
Alle medlemsorkestre er pliktige til å rette seg etter g jeldende vedtekter og bestemmelser. 
Medlemsorkestrene skal sende forbundet vedtekter, årsmelding, godkjent regnskap, oppdatert 
medlemsinformasjon og annen informasjon som ansees å være av interesse for forbundets arbeid.  

Medlemsskap i forbundet medfører også medlemskap i de organisasjoner forbundet til enhver tid er 
tilsluttet. 
Medlemsorkestrene inngår i forbundets krets- eller regionsorgan med mindre noe annet er avtalt. 

4.4 Passivt medlemskap 
Medlemsorkestre som midlertidig ikke har aktivitet eller som av andre grunner ønsker det, kan få 
innvilget passivt medlemskap. Det må søkes spesielt om dette til landsstyret. Det foreligger egne 
retningslinjer for passivt medlemsskap. 

4.5 Utmelding 
Utmelding g jøres skriftlig til landsstyret. Medlemsskapet opphører ved utgangen av det året søknaden 
foreligger og det betales kontingent for utmeldingsåret. 

4.6 Eksludering 
Medlemsorkestre som ikke innfrir kravene i vedtektene eller som opptrer til skade for forbundet og 
dets medlemmer kan ekskluderes etter vedtak i landsstyret. Klageinstans er landsmøtet. 

4.7 Kontingent 
Landsmøtet fastsetter kontingent og regler for innkreving av kontingenten. 
Kontingent må innbetales hvert år for at medlemsskapet skal opprettholdes.  

§ 5. Landsmøte

Landsmøtet er forbundets høyeste organ. Det holdes landsmøte hvert annet år innen utgangen av 
juni. 

5.1 Sammensetning 
Landsmøtet består av: 
∙ 2 representanter fra hvert medlemsorkester, hvorav en bør være spillende orkestermedlem over 12 år
∙ 2 representanter fra hver krets, hvorav en skal være spillende orkestermedlem over 12 år
∙ Landsstyret
∙Administrasjonen
∙ Eventuelt revisor

5.2 Tidsfrister 
∙ Tid og sted for landsmøtet må kunng jøres medlemsorkestrene senest 12 uker i forveien.
∙ Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes inn til landsstyret senest 8 uker før
landssmøtet.
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∙ Saksliste og nødvendige sakspapirer sendes delegater, medlemsorkestrene og kretsene senest 4 uker
før landsmøtet.

5.3 Konstituering 
Landsmøtet konstitueres ved valg av: 
∙ 2 møteledere
∙Valg av 2 referenter
∙Valg av 2 delegater som ikke er medlemmer av landsstyret til å underskrive protokollen
∙Registrering av delegater
∙Godkjenning av forretningsorden, saksliste og fullmakter

5.4 Saksliste 
1. Styrets beretning for siste landsmøteperiode
2. Revidert regnskap for de to siste kalenderår
3. Strategi- og handlingsplan for kommende landsmøteperiode
4. Kontingent for kommende to kalenderår
5. Budsjettforslag for kommende to kalenderår
6. Innkomne saker
7. Valg i henhold til §6

Landsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på saksliste. 

5.5 Stemmerett 
Alle delegater og medlemmer av landsstyret har stemmerett. 
Medlemmer av landsstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av landsstyrets beretning og 
regnskap. 
Administrasjonen og revisor har ikke stemmerett. 
Hver delegat kan møte med fullmakt fra inntil 2 medlemsorkestre utenom sitt eget. 
Med unntak av vedtektsendringer avg jøres alle saker med alminnelig flertall. 

5.6 Ekstraordinært landsmøte 
Det innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom 1/3 av medlemsorkestrene krever det eller det 
vedtas av landsstyret. Ekstraordinært landsmøte innkalles med 4 ukers varsel. 

§ 6. Valg

Landsmøtet velger: 
∙ Leder
∙Nestleder
∙ 3 styremedlemmer
∙ 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge
∙Valgkomitè på 3 medlemmer (leder + 2 medlemmer)

Alle velges for landsmøteperioden. Siden alle styremedlemmer er på valg hver gang, har valgkomiteen 
et særlig ansvar for å ivareta god kontinuitet. 
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6.1 Nominasjon 
Kretsene skal nominere 2 kandidater til landsstyret, hvorav minst en skal være spillende 
orkestermedlem over 12 år. 
Medlemsorkestrene, orkestermedlemmer og valgkomiteen kan nominere kandidater til landsstyret. 

§ 7. Styre

Forbundet ledes av et landsstyre valgt i henhold til paragraf 6. 

Styret skal: 
∙Ha minst 1 møte i året.
∙ Lede forbundets virksomhet etter g jeldende vedtekter.
∙ Iverksette de vedtak som er fattet på landsmøtet.
∙Oppnevne eventuelle utvalg/komiteer til å ta seg av spesielle saker.
∙Ansette administrasjon for daglig drift av forbundet.

Fra landsstyremøtene skal det føres referat med vedtak, som sendes samtlige kretser til orientering. 
Forbundet dekker nødvendig reise- og kostutgifter for landsstyret og eventuelle utvalg. For dekning 
av disse kostnadene foreligger det egne retningslinjer. 

§ 8. Æresmedlemsskap

Æresmedlemskap gis til enkeltpersoner som har ytt en særlig innsats for forbundet. Med dette menes 
en innsats utover det vanlige arbeidet i de forskjellige verv/stillinger i forbundet. Æresmedlemskap 
deles ut av landsstyret på landsmøtet. 

§ 9. Vedtektsendring

Endring av vedtektene kan bare behandles på landsmøtet. 
Vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. 

§ 10. Oppløsning av forbundet

Forslag om oppløsning av forbundet må fremmes som sak til landsmøtet etter g jeldende regler. 
Dersom forslaget oppnår 3/4 flertall, skal landsstyret innkalle til ekstraordinært landsmøte, som 
avholdes tidligst 3 og senest 6 måneder etter ordinært landsmøte der forslag om oppløsning er 
fremmet. Hvis forbundet blir vedtatt oppløst, skal forbundets aktiva fordeles mellom alle forbundets 
medlemsorkestre i henhold til §2 UNOFs formål. 
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Liste over benyttede forkortelser 

UNOF  - De Unges Orkesterforbund
BLD - Barne-, Likestilling- og Inkluderingsdepartementet
EOFed    - European Orchestra Federation
WFAO  - World Federation of Amateur Orchestras
FUV - Fordelingsutvalget
KUD - Kulturdepartementet
KKO - Kor, Korps og Orkester
LM - Landsmøte
LNU - Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
MSF - Musikkens Studieforbund
NASOL   - Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund
NMF     - Norges Musikkorps Forbund
NMR    - Norsk Musikkråd
NUSO    - Norsk Ungdomssymfoniorkester
ON - OrkesterNorden
UK - Ung Kirkesang
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Kontaktinformasjon / Contact:
De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Møllergata 39
0179 Oslo

Tlf: +47 94 00 11 00
Facebook: UNOF — De Unges 
Orkesterforbund
www.orkester.no
www.orkester.no/nuso
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