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I henhold til forbundets vedtekter, innkalles med dette til ordinært Representantskapsmøte i 

Hamar, 22. – 24. april 2022. 

 

Til behandling foreligger landsmøtesaker ifølge vedtektene, samt saker fra medlemsorkestrene.  

Saker som ønskes behandlet på møtet, må foreligge skriftlig til landsstyret innen 3 uker før 

møtet, dvs. innen 1. april. 

 

I henhold til §6 i vedtektene, skal hvert medlemsorkester oppnevne en representant til 

NASOLs Representantskap. Vi ber om at flest mulig sender en representant til møtet, men 

vi åpner også for digital representasjon for orkestre som ønsker det. 

 

Vedlagt følger et foreløpig program og påmeldingsskjema. Styrets forslag til beretning for 

perioden 1/9-2020 – 28/2-2022 og regnskap for 2020 og 2021 vil, sammen med de øvrige 

sakspairene, bli utsendt i løpet av mars. 

 

I forbindelse med Representantskapsmøtet har det vært tradisjon å også avholde en 

fagkonferanse. Deler av årets fagkonferanse vil bli holdt sammen med De Unges 

Orkesterforbund (UNOF), som også avholder sitt landsmøte samme helg i Hamar.  

Foreløpige temaer for fagkonferansen: 

 

”Orkesteråret 2024 – presentasjon og ideer” 

”Strategi og aktivitetsområder” 

””Late starters” – voksne som tar opp igjen å spille” 

”Orkestrene som ressurs for kulturskolene” 

 

Konferansen vil bli gjennomført som plenumskonferanse og som ”rundbordskonferanse”, der 

deltakerne vil bli utfordret til aktiv medvirkning. 

 

Representantskapsmøtet avholdes på Victoria Hotel, adresse: Strandgt. 21, 2317 Hamar,  

tlf.: 62 02 55 00. Hotellet ligger midt i Hamar sentrum, med kort avstand til jernbanestasjonen.  

 

Fredag 22/4 ankommer langveisfarende representanter i løpet av ettermiddagen og kvelden. 

Ettermiddag og kveld til egen disposisjon. 

 

Lørdag 23/4 åpner vi innsjekking fra kl. 10.30.  

Deretter avholdes åpning/fagkonferanse fra kl. 11.00.Vi spiser lunsj kl. 13.00 og fortsetter 

fagkonferansen etter lunsj.  

Kl. 18.00 planlegges konsert, med etterfølgende middag i restaurant Victoriahaven. 

 

./2 



Søndag 24/4 avholdes representantskapsmøtet fra kl. 09.30 og fram til kl. 15.00, med innlagt 

lunsjpause fra kl. 12.30. 

 

Noen praktiske opplysninger: 

 

PÅMELDING: 

Påmelding til Representantskapsmøtet skjer ved innsending av vedlagte påmeldingsskjema.  

Frist for påmelding: 1. april. 

 

REISE: 

Representantene sørger selv for egen reise og bestilling av billetter. 

Vi ber om at flybillett bestilles i god tid og umiddelbart etter påmeldingsfristen, 1. april. 

Representanter som reiser med bil, får dekket reiseutgifter tilsvarende rimeligste offentlige 

transportmiddel. 

 

KOSTNADER: 

Representantene betaler kr. 2.500,- og får for dette dekket totale reise-, arrangements- og 

oppholdsutgifter fra fredag til søndag. (Kr. 1.900,- ved ankomst lørdag morgen.) 

Observatører og ledsagere svarer selv for egne reise-, oppholds- og arrangementsutgifter. 

(”Pakkepris” for hele helgen inkl. alt som står på programmet: kr. 1.700,- pr. pers. ved privat 

overnatting, og evt. i tillegg kr. 1.000,- pr. pers. pr. natt ved overnatting m/frokost på hotellet.).  

Digital deltakelse er kostnadsfri. 

 

------- 

 

NASOLs landsstyre håper svært mange representanter vil finne veien til NASOLs  

57. Representantskapsmøte i Hamar, 22. – 24. april 2022, eller deltar digitalt. 

 

I og med at forbundet har to-årige landsmøteperioder, føler landsstyret et spesielt behov for 

denne kontakten med medlemsorkestrene. Ved bl.a. å subsidiere utgiftene til representantene, 

ønsker landsstyret å legge forholdene til rette slik at flest mulig av orkestrene skulle ha anledning 

til å være representert på møtet. 

 

VEL MØTT TIL HYGGELIGE OG UTBYTTERIKE DAGER I HAMAR! 

 

Oslo, den 9. mars 2022. 

 

 

Astri E. Pestalozzi (sign.) Jan Ola Amundsen (sign.) 

forbundsleder daglig leder 

 

Spørsmål vedrørende møtet kan rettes til: 

NASOLs sekretariat, Møllergata 39, 0179 OSLO, tlf. 24 14 11 70,  

e-post: nasol@nasol.no. 

                                                                                                                                             Vedlegg. 


