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Agenda / Dagsorden 
 

Fredag 24. april - Organisasjonskurs for ungdom 
17.00  Mat for deltakere på organisasjonskurset 
18.00  Organisasjonskurs for ungdommer ved landsstyremedlemmer 
 

Lørdag 25. april - Orkesterkonferanse 
10.30  Registrering av delegater. 
11.00  Velkomst og åpning ved styreleder Birgitte Mikalsen i UNOF og forbundsleder Astri 

Pestalozzi i NASOL. Presentasjon av deltakere. 
11.30  Fagkonferanse – Orkesteråret 2024 
13.00  Lunch 
14.00  Fagkonferanse – Om prosjektene «Korps + Orkester = Sant» og «Rett i Orkester» 
  Presentasjon av ungfritid.no. Presentasjon av dirigentkurs og musikkfaglige kurs 
  Gjennomgang av forslag til oppdatering av standardvedtekter for orkestre og kretser 
  Inkluderingsarbeid – innlegg og diskusjoner 
17.00  Pause 
18.00  Konsert 
19.00  Landsmøtemiddag for alle delegatene og gjester i restaurant Victoriahaven 
 

Søndag 26. april - Landsmøte i UNOF 
09.00  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 

09.30   Landsmøtet 
   Sak 1/2022 Styrets beretning for landsmøteperioden 2020 - 2022 
   Sak 2/2022 Revidert regnskap for kalenderårene 2020 og 2021 
   Sak 3/2022 Strategiplan og handlingsplan 2022 – 2024 
12.00  Minikonsert med Hedemarken barne- og ungdomsorkester 
12.30  Lunch 
13.30   Landsmøtet fortsetter 
   Sak 4/2022  Kontingent for 2023 og 2024 
   Sak 5/2022 Revidert budsjett for 2022 og budsjetter for 2023 og 2024 
   Sak 6/2022 Innkomne saker 
   Sak 7/2022 Valg. 
16.00  Landsmøtet avsluttes. Hjemreise. 
 

Landsmøtet kan bare behandle saker som står oppført på sakslisten.  
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Forretningsorden 
 

 
 
 
1. Møtet ledes av to møteledere. 
 
2. Deltakere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette ved å gi tegn/nummerlapp 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 avgjort 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 1/2022 
 

 

 
 
 

Landsstyrets beretning 
 
for landsmøteperioden 2020-2022 
 
 
 
 

Innhold: 
 
 

1.   Periodens arbeid 

2. Landsstyrets sammensetning samt kretsledere 

3. Oppfølging av strategi- og handlingsplan og viktige saker i perioden 

4. Medlemmer 

5. Administrasjon 

6. Økonomi 

7. Samarbeid med andre 
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1. Periodens arbeid 
Landsstyreperioden 2020-2022 har på flere måter vært en annerledes periode enn tidligere. Både 
grunnet nedkortet tid, ettersom det sittende styret ble valgt høsten 2020 og dermed kun har sittet 
halvannet år, og fordi koronapandemien har preget arbeidet gjennom mye usikkerhet. Dette har ført 
til etablering av en rekke støtteordninger for medlemsorkestre, endring i aktiviteter gjennom avlyste 
eller utsatte kurs, og et års forskyvning på NUSO sin to-årsperiode, samt begrenset mulighet til å 
følge opp periodens strategi- og handlingsplan. 

Arbeidet i landsstyret har inneholdt flere nettmøter grunnet reiserestriksjoner som følge av høye 
smittetall fra koronapandemien. Enten lengre dagsmøter med innlagt lunsjpause eller kortere 
kveldsmøter for behandling av enkeltsaker. Mot slutten av perioden har vi derimot kunnet avholdt 
flere fysiske møter og kunnet tenke mer langsiktig. Landsstyret har benyttet denne anledningen til å 
komme med flere langtidsutsikter og anbefalinger til oppfølging for det neste sittende styret. 

2. Landsstyrets sammensetning samt kretsledere  
I perioden 2020-2022 har UNOF sitt landsstyre bestått av: 

Styreleder:  Birgitte Mikalsen 

Nestleder:  Henrik Aarnes 

Styremedlem:  Unn Christel Berg Aune 

Styremedlem:  Justus Modleiv Aakre Zeiger 

Styremedlem:  Gabriel Kaurin Bårdsen 

Varamedlem:  Mitra Fagerli Rahman 

Varamedlem:  Lars Henrik Rosten Gabrielsen 

Varamedlem:  Sindre Lyslo 

Landsstyrets sammensetning streber etter god spredning med likestilling, aldersbalanse og geografisk 
spredning. I perioden har styret representert fem regioner og bestått av to voksne medlemmer, fire 
medlemmer mellom 20 og 25 år og to medlemmer under 20 år. 
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Landsstyret i UNOF mars 2022 
Fra venstre, første rekke: Birgitte Mikalsen (styreleder), Gabriel Kaurin Bårdsen (styremedlem), Justus Zeiger 
(styremedlem), Unn Christel Berg Aune (styremedlem). Fra venstre, bakerste rekke: Sindre Lyslo (varamedlem), Lars 
Henrik Rosten Gabrielsen (varamedlem), Mitra Rahman Fagerli (varamedlem), Henrik Aarnes (nestleder) 
Fotograf: Terje Winther, kamera/billedbehandling: Unn Christel Berg Aune 
 
I UNOF sine regioner har vi hatt følgende ledere: 

Region    Styreleder    Daglig leder 

Oslo    Jemima García-Godos   Torunn Kristoffersen 

Akershus   Marion Bræstrup Løsnes 

Østfold   Øystein Klubbenes Vingerhagen 

Buskerud   Liv Andersen 

Vestfold   Vibeke Collin 

Rogaland   Helene Barkved   Sindre Lyslo 

Hordaland   Jørgen Larsson 

Trøndelag   Tone Møllerløkken Stavli 

Nord-Norge   Darrow Vinogradov   Espen Johansen 
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3. Oppfølging av strategi- og handlingsplan og viktige saker i perioden 

UNOF og NASOL vedtok på landsmøtet i 2020 en felles Strategi- og Handlingsplan for perioden 
2020-2022. Handlingsplanen inneholdt følgende delmål:  

1. Ivareta og fremme kunstnerisk, musikkfaglig og kulturpolitisk arbeid 

2. Være åpne organisasjoner med inkluderende fellesskap 

3. Ha god kommunikasjon med medlemmene og være synlige utad 

4. Arbeide for å styrke medlemsorkestrenes økonomi og økonomiske kompetanse. 

Perioden har blitt sterkt preget av unntakstilstand på grunn av koronapandemien, så styret har ikke 
fått fulgt opp alle punktene i strategi- og handlingsplanen i denne perioden. Vi velger derfor å 
innstille samme plan med et par endringer som strategi- og handlingsplan også for perioden 2022-
2024. 

Det er likevel blitt arbeidet med flere oppgaver som er tilknyttet strategi- og handlingsplanens 
delmål, selv om de er gjennomført på andre grunnlag enn da planen ble lagt frem. Administrasjonen 
og landsstyret har forsøkt å legge så godt til rette for aktivitet som mulig gjennom både å etablere 
støtteordninger for å initiere aktivitet, og være tilgjengelig for hjelp og tilrettelegging. Nettsiden 
orkester.no, organisasjonens facebookside og nyhetsbrev har aktivt blitt brukt for å ha informasjon 
om gjeldende restriksjoner og tips om hvordan å gjennomføre aktivitet lett tilgjengelig.  

Som et konkret tiltak i perioden har UNOF selv opprettet oppstarts- og rekrutteringsmidler fra 
egen kapital, og har gitt ekstratilskudd til sommermusikkskoler sammen med stimuleringsmidler fra 
Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Vi har også opprettholdt alle ordinære støtteordninger og gjort 
nødvendige endringer for at orkestre kunne beholde midler fra tidligere prosjekter som enda ikke er 
gjennomført, og tilpasset vilkårene for midler til gjeldende samfunnssituasjon.  

I løpet av perioden har vi i samarbeid med Korpsnett Norge lansert repertoarprosjektet KOS (Korps 
+ Orkester = Sant) for å gjøre det enklere for strykeorkestre og skolekorps å spille musikk sammen. I 
prosjektet er det utgitt et repertoar med tilpassede stemmer for besetningen. Vi fikk også 
gjennomført en flott ledersamling på Olavsgård hotell høsten 2021 som ett av flere tiltak for tett 
dialog med organisasjonens medlemmer og samarbeidspartnere. På samlingen ble temaene 
talentsatsing, samkjøring av aktiviteter, honorering, Orkester for alle, Miljøprofil og Etiske 
retningslinjer tatt opp til diskusjon. Ledersamlingen er en av periodens viktigste aktiviteter for å 
kunne ta tak i strategi- og handlingsplanens punkter som krever større arbeid og samarbeid for å 
arbeide med.  

Som en del av samarbeidet med NASOL ble det høsten 2021 gjennomført et pilotprosjekt for 
markedsføring av studentorkestre.  
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4. Medlemmer  
UNOF er en frivillig barne- og ungdomsorganisasjon på musikkområdet, og organiserer barne- og 
ungdomsorkestre over hele landet. Organisasjonen har over lengre tid hatt en jevn rolig vekst i 
medlemstall og startet perioden med 5.612 medlemmer. Grunnet koronapandemien har det vært 
utfordrende for medlemslag å rekruttere nye medlemmer, samt holde på allerede spillende 
medlemmer dette har ført til en lavere medlemsvekst denne perioden, og vi har per 25.03.2022 
totalt 5.327 medlemmer i organisasjonen. 

Antall medlemsorkestre har holdt seg stabil gjennom pandemien, og UNOF har i dag 178 
medlemsorkestre, som er en endring fra 180 ved begynnelsen av denne landsmøteperioden. 
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5. Administrasjon  
I løpet av landsmøteperioden 2020-2022 har det skjedd endringer i UNOF sin administrasjon. 
Tidligere produsent for Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO), Christine Bratlie sluttet i 
november 2021. Ny produsent, Elise Minde Fagerli ble ansatt i 60% stilling samme høst og deltok på 
orkesterets høstsamling for erfaringsoverføring fra tidligere produsent. Vi ser frem til å følge 
utvikling av orkesteret videre, med ny produsent.  

Nytt tilskudd i UNOF sin administrasjon er også Mathias Gran som er ansatt i en 40% stilling som 
musikk-konsulent. Denne stillingen har UNOF lenge ønsket seg, og ser frem til videre arbeid 
sammen med Mathias.  

I en prosjektstilling for UNOF sitt jubileumsår som nå er lansert som «Orkesteråret 2024» har vi 
ansatt Birgit Djupedal som prosjektleder. Stillingen økes gradvis opp mot jubileumsåret, og er i dag 
en 70% stilling. 

UNOFs øvrige ansatte er daglig leder Terje Winther i 100% stilling, organisasjonskonsulent Torunn 
Kristoffersen i 80% stilling, og samfunnskontakt Even Tømte i 80% stilling. 

UNOF som arbeidsgiver har flere miljøtiltak for de ansatte for å skape et godt arbeidsmiljø. I dette 
inngår tilrettelagte arbeidsplasser med heve- senkebord, tilpassede stoler, lunchordning i felles 
kantine med de andre organisasjonene på kontoret i Møllergata 39, og alle ansatte gjennomfører 
hvert år ansattesamlinger utenfor kontoret for å bygge et godt arbeidsmiljø. Det blir også 
gjennomført sommeravslutning og juleavslutning for de ansatte. Ekstra tiltak under pandemien har 
vært Qi Gong via ekstern instruktør i forbindelse med hjemmekontor. 

UNOF har en direkteavtale med Creo som styrer detaljer i stillingene. 

 

6. Økonomi  
Til tross for koronapandemien har UNOF hatt en stabil økonomi i perioden. Dette takket være 
bevilgningsordningene som har spilt på lag med organisasjonen for å opprettholde støtteordninger 
selv om aktiviteten har vært uforutsigbar. UNOF har arbeidet for å legge til rette for stabil økonomi 
for medlemslagene og har informert om stimuleringsordninger fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, ytret 
sine meninger om hvilken økonomisk støtte staten burde stille med, og benyttet større deler av vår 
oppsparte egenkapital for å støtte aktivitet blant egne medlemslag.  

Grunnet flere avlyste og utsatte arrangement har økonomien i perioden vært preget av store avsatte 
summer til arrangement, og bundne midler til prosjekter som har ligget på is. Heldigvis har flere 
prosjekter blitt gjennomført, enten som planlagt eller med nødvendige endringer.  

UNOF hadde i 2020 en omsetning på 16 millioner, og i 2021 bikket organisasjonen en driftsinntekt 
på hele 20 millioner kroner. Til slutt endte organisasjonen med et årsresultat på 362.312 kr. 
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7. Samarbeid med andre  
UNOF har gjennom perioden brukt det flotte samarbeidet vi har med flere paraplyorganisasjoner 
som Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund, Kulturalliansen, Frivillighet Norge og Landsrådet 
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner for å holde seg oppdatert og søke råd for å møte 
medlemmenes behov grunnet pandemien på best mulig måte. 

UNOF er også medlem av flere internasjonale forbund. Aktiviteten internasjonalt har vært 
begrenset grunnet koronapandemien, men nettverket har blitt kontaktet for rådføring og 
oppdatering om situasjonen i andre land. Høsten 2021 ble det også gjennomført en konferanse i 
Dresden hvor det ble sendt en delegasjon fra organisasjonen med nestleder Henrik Aarnes og 
styremedlem Justus Modleiv Aakre Zeiger. Samt vår representant i den europeiske føderasjonen for 
amatørorkester (EOFed) Olav Vikingsen og president for verdensføderasjonen for amatørorkestre 
(WFAO) Carl Ninian Wika. 

Organisasjonsnettverket vi har sammen med Ung Kirkesang, Ung i Kor, Korpsnett Norge og Norges 
Musikkorps Forbund har hatt hyppig møtevirksomhet og vi har støttet oss på hverandre gjennom 
felles høringsuttalelser, innspill til kompensasjonsordninger og rådført oss med hverandre. UNOF 
påvirker ikke det ytre miljø, men engasjerer seg i politiske debatter for å bedre vilkår for frivillig 
musikkliv i landet. UNOF og NASOL har hatt et samarbeidsutvalg med representanter fra begge 
styrer hvor sammenfallende saker er blitt tatt opp for en felles strategi om håndtering av disse.  

Samarbeidet med Sparebankstiftelsen DnB om drømmekonserter, dirigentkurs og Instrumenter i 
Fokus med mer har holdt oppe møtevirksomheten i perioden, og det ble høsten 2021 gjennomført et 
stort samarbeidsprosjekt mellom Instrumenter i Fokus og NUSO gjennom urfremføringen av Se 
Skogen av Nils Henrik Asheim. 

"  
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Landsmøtesak 2/2022 
 
 
 
 

Reviderte regnskap og 

revisjonsberetninger for 

2020 og 2021 
 
 
 
 
 
Regnskapsoppsettet til UNOF har i samråd med revisor blitt endret fra og med regnskapsåret 2021. 

Det nye oppsettet viser i større grad hvor alle pengene kommer fra, og hvordan pengene blir brukt på 

de forskjellige aktivitetene, prosjektene, tildelingene og faste poster. 

 

Samlet overskudd for landsmøteperioden er 649.698 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsstyrets innstilling: 
 
Revidert regnskap for 2020 og 2021 godkjennes. 
 
 
 
 
 
 











 
  
   
 
 

Organisasjonsnr. 912 334 031 MVA                           Besøk: Drengsrudbekken10, 1383 Asker Bank: Sparebank 1 Østlandet 
E-mail: post@abrevisjon.no                                       Post: Postboks 73, 1371 Asker                                                       Kontonr.: 9858.05.74351 
             Telefon 66 76 41                                                              
 

Medlem av Den norske Revisorforening     Medlem av Regnskap Norge 

Til årsmøtet i 

De Unges Orkesterforbund 

 

 

 

 

 

 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert De Unges Orkesterforbund sitt årsregnskap som viser et positivt resultat på  

kr 287 386,79. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2020, resultatregnskap for 

regnskapsåret avsluttet pr denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og 

gir et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling pr 31. desember 2020, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og 

god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-

ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet under Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det 

kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 

kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 

grunnlag for vår konklusjon. 

 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler 

og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner 

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 

verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 

drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil 

bli avviklet.  

 

 

mailto:post@abrevisjon.no


 
  
   
 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god 

revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 

eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 

kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 

god bokføringsskikk i Norge. 

 

Asker, 1 februar 2021 

 

 
Sue K Remme 

statsautorisert revisor 



De Unges Orkesterforbund
Regnskap 2021
Resultatregnskap Totalt Detaljer

2021 2020
Driftsinntekter

Medlemskontingent 899 716 966 076,15
Tilskudd samlet 15 644 933 13 100 459,00

Offentlige tilskudd 5 039 650
Nasjonalt driftstilskudd BLD 3 246 634
Internasjonalt driftstilskudd BLD 583 258
Tilskudd Kulturdepartementet 390 000
Tilskudd studieinstruktør 0
OLT-tilskudd, Musikkens Studieforbund 80 939
Tilskudd pedagogisk utviklingsarbeid 0
Tilskudd prosjekter (BUFDIR) 200 000
Tilskudd kommuner/fylker 138 819
Tilskudd Norsk Musikkråd 400 000
Norsk Kulturråd 0

Forvaltning av offentlige tilskudd 9 899 753
Momsrefusjon 3 613 791
Tilskudd instrumentinnkjøp 3 000 000
Tilskudd Frifond-midler 3 285 962

Andre tilskudd 705 530
Tilskudd Komponistfond 0
Tilskudd LNU 200 000
Tilskudd internasjonale midler 0
Tilskudd andre (Furestiftelsen og Korona-midler) 505 530

Andre driftsinntekter samlet 3 516 124 2 254 791,00
Samarbeidsavtalen med Sparebankstiftelsen 2 275 000
Gaveforsterkning 550 000
Billettinntekter 69 150
Deltakeravgifter/kursavgifter 493 899
Salg, utleie og provisjoner 128 076
Sum driftsinntekter 20 060 773 16 321 326,15

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader -2 962 959 2 478 026,00

Alle driftskostnader samlet -16 602 322 13 451 505,38
Driftskostnader Administrasjon -769 496
Driftskostnader Medlemmer, inkludert rettighetsavtaler -212 950
Driftskostnader Organisasjon/Styret -625 334
Driftskostnader/tilskudd Sommermusikkskolene -1 284 431
Drifstkostnader Organisasjonskurs -61 840
Driftskostnader Utviklingsarbeid -200 000
Driftskostnader Landsmøte og Ledersamling -113 955
Driftskostnader Noter/reperotar/komponistprosjekter -176 739
Driftskostnader Dirigentprosjekter -50 000
Driftskostnader Internasjonale prosjekter 0
Driftskostnader Orkester for alle -267 850
Driftskostnader NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester -1 312 242
Nasjonale støtteordninger: Driftstilskudd til kretsene/regionene -450 000
Nasjonale støtteordninger: Den Uvanlige Støtteordningen (DUST) 0
Nasjonale støtteordninger: Frifond utbetalt til medlemsorkestre -3 273 250
Nasjonale støtteordninger: Instrumentstøtte til medlemsorkestre -2 964 870
Nasjonale støtteordninger: Momskompensasjon til orkestre og kretser -3 064 433
Prosjekt: Instrumenter i fokus -515 471
Prosjekt: Drømmekonserter og regionsorkestre -678 883
Internasjonale støtteordninger (for 2021 også nasjonale reiser) -459 873
Orkesteråret 2024 - UNOF 50 år -120 706

Ordinære avskrivninger (Note 2) -149 032 121 942,63
Sum driftskostnader -19 714 313 16 051 474,01

Driftsresultat 346 460 269 852,14

Finans
Renteinntekter 15 852 17 534,65
Rentekostnader og andre bankkostnader 0 0,00
Netto finans 15 852 17 534,65

Årsresultat 362 312 287 386,79



Balanse pr. 31.12.

Eiendeler
Datautstyr (Note 2) 193 468,34 212 575,37
Kortsiktige fordringer (Note 3) -146 877,75 79 400,00
Kasse og bankinnskudd (Note 1) 6 247 680,02 4 881 560,16
Sum eiendeler 6 294 270,61 5 173 535,53

Gjeld og egenkapital
Egenkapital pr. 1.1. 2 332 776,24 2 045 389,45
Årets resultat 362 312,37 287 386,79
Egenkapital pr. 31.12. 2 695 088,61 2 332 776,24

Skyldige offentlige avgifter (Note 1) 0,00 0,00
Annen kortsiktig gjeld 3 599 182,00 2 840 759,29
Sum kortsiktig gjeld 3 599 182,00 2 840 759,29

Sum gjeld og egenkapital 6 294 270,61 5 173 535,53

__________________________ __________________________
Birgitte Mikalsen, styreleder Henrik Aarnes, nestleder

__________________________ __________________________
Unn Christel Berg Aune Justus Modleiv Aakre Zeiger

__________________________ __________________________
Gabriel Kaurin Bårdsen Mitra Fagerli Rahman

__________________________ __________________________
Lars Henrik Rosten Gabrielsen Sindre Lyslo

__________________________
Terje Winther, daglig leder

Birgitte Mikasa Huff

Umchistlpsogotune Justus

M.ba?teigrgfpkfiemsobeoraawtmHearih6abrieka
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Oslo, 9 januar 2022
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Noter 2021 

De Unges Orkesterforbund  
 
 

 
 

Regnskapsprinsipper 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
 
Driftsinntekter 
Medlemskontingent er inntektsført etter kontantprinsippet og gjelder i all hovedsak inntektsåret.  
 
Offentlige tilskudd er inntektsført det året tilskuddet er bevilget og mottatt. Offentlige tilskudd hvor UNOF er ren 
forvalter er inntektsført når tilskuddet er mottatt. Når det gjelder kompensasjon for merverdiavgift medtas dette etter 
kontantprinsippet.  
 
Øvrige driftsinntekter medtas når disse er bevilget og mottatt.   
 
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.  
 
Fordringer 
Kortsiktige fordringer oppføres til pålydende, og det er ikke funnet nødvendig med avsetning til tap.  
 
Note 1 – Antall ansatte  
UNOF hadde ved årets begynnelsen 4 ansatte. Ved årets slutt er antall ansatte 6 personer hvorav 3 er nyansatte.  
 
Note 2 – Driftsmidler og avskrivninger 
 
Datautstyr og medlemsregister:       
Kostpris per 1.1. 289 477,75   55 087,25 
Tilgang - nyinnkjøp 129 925,14   283 047,00 
Avgang - refusjoner 0,00   0,00 
Kostpris per 31.12. 419 402,89   338 134,25 
Akkumulerte avskrivninger -238 437,13   -147 292,66 
Bokført verdi 31.12. 180 965,76   190 841,59 
        
Årets avskrivning i kroner 139 800,97   112 711,43 
Årets avskrivning i prosent 33,33%   33,33% 
        
Pauker, cymbaler og utstyr til NUSO:       
Kostpris per 1.1. 92 312,00   92 312,00 
Tilgang - nyinnkjøp 0,00   0,00 
Avgang (salg o.l.) 0,00   0,00 
Kostpris per 31.12. 92 312,00   92 312,00 
Akkumulerte avskrivninger -79 809,40   -70 578,20 
Bokført verdi 31.12. 12 502,60   21 733,80 
        
Årets avskrivning i kroner: 9 231,20   9 231,20 
Årets avskrivning i prosent: 10,00%   10,00% 

 
Note 3  - Egenkapital  
 

 
 
UNOF sin egenkapital er tilfredsstillende. 

Egenkapital 01.01.2021 2 332 776          
Årets resultat 362 312             
Egenkapital 31.12.2021 2 695 088          
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Medlem av Den norske Revisorforening     Medlem av Regnskap Norge 

Til årsmøtet i 

De Unges Orkesterforbund   

 

 

REVISORS BERETNING 
 

Konklusjon  

Vi har revidert årsregnskapet til De Unges Orkesterforbund som viser et positivt resultat på  

kr 362 312,-. Årsregnskapet består av balanse pr 31. desember 2021 og resultatregnskap for  

regnskapsåret avsluttet pr denne datoen samt noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 

av viktige regnskapsprinsipper. 

 

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og gir årsregnskapet et rettvisende 

bilde av organisasjonens finansielle stilling pr 31. desember 2021 og av dets resultat og 

kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet pr denne datoen i samsvar med regnskapslovens 

regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen  

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 

International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International 

Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) 

utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har 

overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis 

er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 

Øvrig informasjon  

Styret og daglig leder er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om 

årsregnskapet ovenfor dekker ikke i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 

  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 

øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 

årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet 

oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen 

øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom 

årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å 

rapportere i så henseende.  

 

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen  

er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til 

gjeldende lovkrav.  
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Styret og daglig leder er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 

årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. 

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige 

informasjonen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av 

årsregnskapet, eller hvorvidt øvrig informasjon 18 fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å 

rapportere dersom øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i 

så henseende.  

 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet  

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 

samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig 

for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til 

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt 

drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil 

bli avviklet. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet  

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 

sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke 

vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter 

eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 

basert på årsregnskapet. 

 

 

Asker, 9, januar 2022 

 
Sue K. Remme 

statsautorisert revisor  
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Strategi- og handlingsplan 

for 

De Unges Orkesterforbund 

og 

Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund 

2022 - 2024 

 

Forord 
De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) har en 
felles strategi- og handlingsplan som et ønske om å synliggjøre og styrke orkesterfeltet og fremme det 
frivillige orkesterlivet i fellesskap. Ved å ha overordnede mål og strategier kan vi opprettholde et 
langsiktig perspektiv på de prioriteringene og den planleggingen som må gjennomføres. En levende 
strategiplan skal føre til et aktivt arbeid med handlingsplanen og oppfølgingen i praksis. I dette 
strategidokumentet har vi også sett forbundene i sammenheng med resten av musikklivet og 
orkesterlivet, slik at vi bedre kan forstå rammene for virksomheten i forbundene. 

  



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 26 

Strategi- og handlingsplan for 2022-2024 

Visjon, hovedmål og strategier 

Vår visjon 

De Unges Orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund (NASOL) har 
som visjon å skape og styrke det frivillige orkestermiljøet for barn, ungdommer og voksne i Norge for 
at de skal kunne oppleve, utøve og la seg inspirere av levende orkestermusikk. 

Vårt hovedmål 

Forbundene skal fremme og ivareta medlemmenes interesser og jobbe for at orkestrene skal være 
lett tilgjengelige, inkluderende og av høy kvalitet. 

UNOF og NASOL har som delmål å 

1.  ivareta og fremme kunstnerisk, musikkfaglig og kulturpolitisk arbeid 
2.  være åpne organisasjoner med inkluderende fellesskap 
3.  ha god kommunikasjon med medlemmene og være synlige utad  
4.  arbeide for å styrke medlemsorkestrenes økonomi og økonomiske kompetanse 

Hovedutfordringer 

Utfordringene til forbundene og medlemsorkestrene er spesielt knyttet til disse forholdene: skaffe 
ressurser og oppmerksomhet, videreutvikle organisasjonen og organisasjonsleddene, tilpasse utvikling 
og drift til nye oppfatninger, holdninger og adferd i samfunnet, og etablere virkningsfullt samarbeid 
med andre. 

Suksessfaktorer 

Den viktigste suksessfaktoren er at våre medlemmer er fornøyde. Fornøyde er de når de får gjøre 
det de liker best, mestrer det de holder på med, oppnår gode prestasjoner og resultater og når sine 
mål, får være sammen med venner og ha sosial tilhørighet, og får være med å utvikle, bestemme og 
ha reell innflytelse over aktiviteten. 
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Vår strategi 

UNOF og NASOL skal være medlemsorienterte organisasjoner som er synlige i samfunnet og 
samarbeider med politikere, media, næringslivet og andre organisasjoner. 

Organisasjon og ansvar: 

Landsstyrene i UNOF og NASOL har ansvar for gjennomføring av planen, og rapporterer til 
landsmøtene gjennom styreberetningen. Implementering av strategi- og handlingsplanen i 
organisasjonene gjøres gjennom konkrete tiltak. Et samarbeidsutvalg mellom forbundene sørger for 
oppfølging av samarbeidet og felles tiltak.  
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Delmål 1: Ivareta og fremme kunstnerisk, musikkfaglig og kulturpolitisk arbeid 

● Være faglig ressurs for medlemsorkestrene. 

● Bistå i planlegging og gjennomføring av regionale og landsdekkende kurs, sommermusikkskoler, 
ensembler og andre aktiviteter som skal være supplement til medlemsorkestrenes egne 
aktiviteter. 

● Drive og utvikle nasjonale orkestertilbud, slik som NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester og 
Vestlandsk Sommersymfoni. 

● Oppfordre og tilrettelegge for fellesarrangementer og samarbeidsprosjekter.  

● Jobbe for økt fokus på ensemblespill som del av opplæringen. 

● Gjennom økt samarbeid med kulturskolene og andre undervisningsaktører få bedre samhandling 
mellom instrumentopplæring, samspillstrening og orkestrenes aktivitet.  

● Være pådriver for at dirigenter, musikere og pedagoger har kompetanse i å arbeide med barne-, 
ungdoms- og voksenorkestre.  

● Utvikle orkestrene som læringsarena for musikkutdanning, deriblant dirigentutdanningen. 

● Få arbeid med frivillig orkestre inn i undervisningsplaner for relevant høyere musikkutdanning. 

● Øke oppmerksomheten om musikkfaglige og pedagogiske behov i orkesterbevegelsen. 

● Videreføre satsingen Instrumenter i Fokus. 

● Utøve kompetent eierskap i Toneheim folkehøgskole. 

● Arbeide for at de frivillige orkestrene skal oppleves som sentrale aktører i det lokale musikklivet. 

● Aktivt samarbeide med sentrale aktører med fokus på talentutvikling. 

● Planlegge og gjennomføre Orkesteråret 2024 – UNOF 50 års jubileum 

Delmål 2: Være åpne organisasjoner med inkluderende fellesskap 

● Videreutvikle organisasjonene gjennom styrking av kompetansen til medlemsorkestre, tillitsvalgte 
og ansatte.  

! Gjøre orkestermedlemmene bevisst på deres demokratiske rettigheter og plikter gjennom kurs, 
fagplaner og informasjon. 

! Bistå medlemsorkestre og regioner med å tilpasse seg endringer i kommune- og regionreformen. 

! Arbeide aktivt for at det blir flere orkestre og flere medlemmer i orkestrene. Samarbeide med 
kulturskoler, profesjonelle symfoniorkestre og andre musikkmiljøer. 

! Jobbe for at det skal være relevante amatørorkestertilbud for studenter i alle studentbyer i 
Norge. 

! Fremme åpne og inkluderende orkestre som stimulerer til mangfold og trygghet.  
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! Jobbe for å få orkestrets sosiale og inkluderende betydning inn som en naturlig del av 
tankegangen hos opplæringsinstitusjoner og bevilgende myndigheter. Jobbe for 
tilskuddsordninger som senker terskelen for deltakelse. 

● Skape bevisstgjøring om demokrati og utfordringer i andre deler av verden gjennom medlemskap 
i internasjonale organisasjoner som EOFed og WFAO. 

Delmål 3: Ha god kommunikasjon med medlemmene og være synlige utad 

● Aktivt bruke nettsidene, nyhetsbrev, sosiale medier og direktekontakt med medlemmene.  

● Sørge for at informasjonen på nettsidene er relevant og oppdatert. 

● Legge til rette for å utveksle erfaringer om orkesterdrift og -aktiviteter gjennom orkesterbesøk, 
samlinger og konferanser. 

● Bidra til å økt oppmerksomhet i media om orkestrenes konserter og aktiviteter, og på andre 
måter synliggjøre symfonisk musikk og orkestrenes rolle i samfunnet. 

● Drive aktiv politisk påvirkning: Være tilstede i den politiske dialogen, inkludert å være aktive i 
høringer, og delta på møter og konferanser. 

● Oppfordre orkestrene til å knytte relasjoner til politikere, media, og styresmakter lokalt og 
regionalt. 

Delmål 4: Arbeide for å styrke medlemsorkestrenes økonomi og økonomiske kompetanse 

● Jobbe for økt tilskudd til medlemsorkestre, regional aktivitet og sentralledd. 

● Bidra til å heve medlemsorkestrenes økonomiske kompetanse. 

● Jobbe for å få representanter for barn-, ungdom- og voksenorkestre inn i aktuelle utvalg og 
fagkomiteer. 

● Samarbeide med KKO-organisasjonene (kor, korps & orkester) og i fellesskap fronte våre saker i 
paraplyorganisasjoner/nettverk og overfor offentlige myndigheter. 

● Jobbe for enklere og billigere tilgang til gode instrumenter og noter.  

● Opprettholde og videreutvikle notebibliotek med god standard. 

● Bidra til at medlemsorkestrene spiller mer ny musikk gjennom god informasjon om 
støtteordninger og tilgjengelige verk. 

● Bidra til gode øvings- og konsertlokaler. Spre informasjon om standard NS 8178 «Akustiske 
kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse»  og arbeidsmåter. 

● Lage avtaler som er nyttige for medlemsorkestrene, slik som avtaler med rettighetsorganisasjoner 
(TONO og Kopinor), forsikringsselskap og eventuelt andre aktuelle. 

● Arbeide for å sikre flere av sommermusikkskolene fast tilskudd over statsbudsjettet. 
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Musikk- og orkestermiljøet i Norge 

Musikklivet i Norge er rikt og frodig, og har mange ulike og sterke sjangre. Orkesteret, slik vi kjenner 
det i dag, bygger på gamle tradisjoner, og har utviklet seg over lang tid. Påvirkning fra og samhandling 
med andre sjangre skaper stadig nye ideer og impulser. 

Orkestrene er musikkforvaltere, og det er en viktig utfordring å finne balansen mellom nyskaping og 
bevaring. Det er også viktig for orkestermiljøet og forbundene hvordan vi skal arbeide for de 
forskjellige interesseområdene, og dessuten hvilke krav og forventninger som skal dekkes og innfris. 

Godt organisert rekruttering til alle nivåer er sterkt ønskelig for å sikre orkesteraktiviteter for barn og 
ungdom, gode studentorkestre, amatørorkestre for voksne, og kvalitetssterke profesjonelle orkestre 
som formidler musikk og markedsfører norsk kultur. For å få dette til, må alle innen orkestermiljøet 
være bevisst den plassen og rollen de har innen det samlede orkestermiljøet, og samtidig ha en 
forståelse av en helhet der alle er avhengige av hverandre. 

Dette bygger på forutsetningen om at det blir arbeidet målrettet etter en utdanningsmodell som 
sikrer en ubrutt linje fra barn via ungdom til voksne. 
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Orkesterforbundene og medlemsorkestrene 

Det er musikerne det handler om. De unge og de voksne orkestermusikerne er forutsetningen for 
orkestervirksomheten, og det er dem orkestrene er til for. Hvorvidt vi får gode orkestre er avhengig av 
hvordan medlemmene fungerer og løser oppgavene sine. Det er et lederansvar å få dette til. 

Formål og oppgaver 

I formålsparagrafene i vedtektene framgår formål og oppgaver. Forbundene skal være aktør og pådriver 
både i og utenfor orkestermiljøet. Orkestrene og orkestermiljøet er et sted der barn, ungdom og voksne 
kan utfolde seg musikalsk og sosialt, der de blir opplært til å formidle orkestermusikk, og der de får kunnskap 
om musikk. 

UNOF og NASOL skal jobbe bredt og langsiktig. Foruten å være en musikkforvalter, representerer vi en 
del utenommusikalske verdier, som bredde, rusfrie arenaer, sosialt fellesskap, mestringsarenaer, opplæring 
i demokrati og medvirkning osv.  

Forbundene skal være demokratiske organisasjoner. Tilbudene vi representerer er åpne for alle. God 
balanse mellom det musikalske og det sosiale fører til opparbeiding av trygge sosiale rammer. 

Uansett alder eller ferdighetsnivå skal tilbudet til enhver tid være i god balanse mellom mestring og 
utfordring. 

Samfunnsansvar 

UNOF og NASOL skal i arbeidet sitt ha hovedfokus på medlemsorkestrene og orkestermedlemmene, 
men må også se medlemmene i et samfunnsperspektiv. Både orkestermedlemmene, medlemsorkestrene 
og forbundet er en del av samfunnet rundt seg, og avhengig av et godt samvirke med dette. 

Forbundene har forankret at det må jobbes utover egen medlemsmasse for å nå visjonen. Orkestrene har 
oppnådd høy kvalitet p.g.a. samarbeid. For å få høy kvalitet kreves det kompetanse innen flere fagfelt. 

Som brobyggere, må forbundene definere hva som skal gjøres og hvem det skal samarbeides med. 

Organisering  

Ansvaret for virksomheten ligger hos eierne og lederne til den enkelte organisasjonsenhet. Dette er for 
forbundet: landsmøtet, landsstyret, leder og daglig leder; for regionene: årsmøtet, regionstyret og leder; 
for orkestrene: årsmøtet, styret, leder og orkesterlederen. 

Ansvaret skal utøves i tråd med vedtektene og de andre retningslinjene som gjelder.!  
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Landsmøtesak 4/2022 
 
 
 

Kontingent for 2023 og 2024 
 
 
 
Landsstyret foreslår å ikke endre medlemskontingenten for de to neste årene. Begrunnelsen for dette 

er at vi nylig har vært gjennom en pandemi, og UNOF ønsker ikke å belaste orkestrene unødvendig 

mye fremover. Medlemskontingenten for 2023 og 2024 foreslås å være på samme nivå som i 2022. 

 

Landsstyrets innstilling: 
 
Aktivt medlemskap: 

- Kontingent til UNOF er kr. 240,- pr. spillende medlem i 2023 (140,- for medlemmer under 

10 år) 

- Kontingent til UNOF er kr. 240,- pr. spillende medlem i 2024 (140,- for medlemmer under 

10 år) 

 

- For ikke-spillende styremedlemmer er kontingenten kr. 1,- pr. styremedlem pr. år, med kr. 

10,- som minimumskontingent for hele styret. 

 

 
Passivt medlemskap: 

For orkestre som etter søknad blir godkjent som passive medlemmer kreves en kontingent på 

kr.  750,- pr. orkester pr. år.!  



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 33 

Landsmøtesak 5/2022 
 
 
 
 

Revidert budsjett 2022, 

budsjett 2023 og budsjett 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budsjetter for kommende landsmøteperiode er på neste side. Landsstyret foreslår å bruke en del av 

egenkapitalen på prosjekter og aktiviteter i årene 2023 - 2024. De fleste prosjektene er i balanse 

mellom tilskudd og kostnader. Endringer i prosjekttilskuddene vil føre til direkte endringer (positivt 

eller negativt) på de enkelte prosjektene, men skal ikke føre til endringer i UNOFs samlede regnskap. 

 

Styret foreslår budsjetter som er i samsvar med strategi- og handlingsplanen. 

 

Styret foreslår også en oppdatering av honorering av styret og utvalgsmedlemmer, som er vedlagt 

budsjettet. Nåværende retningslinjer er vedlagt til referanse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landsstyrets innstilling: 
 
Revidert budsjett for 2022 godkjennes. Budsjett for 2023 og 2024 godkjennes. 

Ny modell for godtgjørelse i i UNOF godkjennes. 

 
"  



De Unges Orkesterforbund
Budsjetter 2022 - 2024

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Revidert budsjett Revidert budsjett
Resultatregnskap Totalt Detaljer Totalt Detaljer Totalt Detaljer

2024 2024 2023 2023 2022 2022
Driftsinntekter

Medlemskontingent 1 000 000 965 000 920 000
Tilskudd samlet 22 240 000 21 940 000 18 378 750

Offentlige tilskudd 12 040 000 11 740 000 7 865 000
Nasjonalt driftstilskudd BLD 3 350 000 3 300 000 3 275 000
Internasjonalt driftstilskudd BLD 700 000 650 000 600 000
Tilskudd Kulturdepartementet 800 000 600 000 400 000
Tilskudd studieinstruktør 50 000 50 000 50 000
OLT-tilskudd, Musikkens Studieforbund 60 000 60 000 60 000
Tilskudd pedagogisk utviklingsarbeid 0 0 0
Tilskudd prosjekter 5 000 000 5 000 000 3 000 000
Tilskudd kommuner/fylker 80 000 80 000 80 000
Tilskudd Norsk Musikkråd 2 000 000 2 000 000 400 000
Norsk Kulturråd 0 0 0

Forvaltning av offentlige tilskudd 9 950 000 9 950 000 9 900 000
Momsrefusjon 3 650 000 3 650 000 3 600 000
Tilskudd instrumentinnkjøp 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Tilskudd Frifond-midler 3 300 000 3 300 000 3 300 000

Andre tilskudd 250 000 250 000 613 750
Tilskudd Komponistfond 250 000 250 000 0
Tilskudd LNU 0 0 200 000
Tilskudd internasjonale midler 0 0 0
Tilskudd andre 0 0 413 750

Andre driftsinntekter samlet 3 175 000 3 175 000 3 175 000
Samarbeidsavtalen med Sparebankstiftelsen 2 275 000 2 275 000 2 275 000
Gaveforsterkning 300 000 300 000 300 000
Billettinntekter 50 000 50 000 50 000
Deltakeravgifter/kursavgifter 450 000 450 000 450 000
Salg, utleie og provisjoner 100 000 100 000 100 000
Sum driftsinntekter 26 415 000 26 080 000 22 473 750

Driftskostnader
Lønn og sosiale kostnader -3 700 000 -3 395 000 -3 073 230

Alle driftskostnader samlet -23 103 000 -22 608 000 -19 297 650
Driftskostnader Administrasjon -900 000 -800 000 -762 500
Driftskostnader Medlemmer, inkludert rettighetsavtaler -120 000 -120 000 -120 000
Driftskostnader Organisasjon/Styret -685 000 -685 000 -685 000
Driftskostnader/tilskudd Sommermusikkskolene -2 000 000 -2 000 000 -900 000
Drifstkostnader Organisasjonskurs -120 000 -100 000 -90 500
Driftskostnader Utviklingsarbeid -200 000 -200 000 -200 000
Driftskostnader Landsmøte og Ledersamling -150 000 -100 000 -104 650
Driftskostnader Noter/reperotar/komponistprosjekter -200 000 -200 000 -176 000
Driftskostnader Dirigentprosjekter -250 000 -250 000 -261 000
Driftskostnader Internasjonale prosjekter -150 000 -100 000 0
Driftskostnader Orkester for alle -350 000 -300 000 -2 000 000
Driftskostnader NUSO - Norsk Ungdomssymfoniorkester -2 000 000 -1 800 000 -1 600 000
Nasjonale støtteordninger: Driftstilskudd til kretsene/regionene -500 000 -475 000 -450 000
Nasjonale støtteordninger: Den Uvanlige Støtteordningen (DUST) -150 000 -150 000 -150 000
Nasjonale støtteordninger: Frifond utbetalt til medlemsorkestre -3 250 000 -3 250 000 -3 250 000
Nasjonale støtteordninger: Instrumentstøtte til medlemsorkestre -2 950 000 -2 950 000 -2 950 000
Nasjonale støtteordninger: Momskompensasjon til orkestre og kretser -3 200 000 -3 200 000 -3 200 000
Prosjekt: Instrumenter i fokus -535 000 -535 000 -535 000
Prosjekt: Drømmekonserter og regionsorkestre -745 000 -745 000 -745 000
Internasjonale støtteordninger -648 000 -648 000 -648 000
Orkesteråret 2024 - UNOF 50 år -4 000 000 -4 000 000 -470 000

Ordinære avskrivninger -138 000 -138 000 -138 000
Sum driftskostnader -26 941 000 -26 141 000 -22 508 880

Driftsresultat -526 000 -61 000 -35 130

Finans
Renteinntekter 20 000 20 000 20 000
Rentekostnader og andre bankkostnader 0 0 0
Netto finans 20 000 20 000 20 000

Årsresultat -506 000 -41 000 -15 130

Egenkapital pr. 1.1. 2 638 959 2 679 959 2 695 089
Årets resultat -506 000 -41 000 -15 130
Egenkapital pr. 31.12. 2 132 959 2 638 959 2 679 959



de unges orkesterforbund

Til Landsstyret 
Fra Daglig leder 

Retningslinjer for styrehonorering og kostnadsdekning  

Kjære landsstyre, 

Det følgende er retningslinjer for De Unges Orkesterforbund, vedtatt siste gang på landsmøtet i 2012. 

RETNINGSLINJER FOR HONORERING AV LANDSSTYRET: 
• Leder får en godtgjørelse på kr. 47.660 pr. år inkludert feriepenger for omkostninger og belastning ved 

ledervervet. 
• Nestleder får en godtgjørelse på kr. 23.830 pr. år inkludert feriepenger for omkostninger og belastning 

ved nestledervervet. 
• Øvrige styremedlemmer inkludert varamedlemmer får en godtgjørelse på kr. 594 pr. oppmøte på fysiske 

styremøter og andre vedtatte møter. 
• Honorar til styreleder og nestleder utbetales kvartalsvis. 
• Godtgjørelsen utbetales som trekkpliktig honorar, og innberettes på vanlig måte til skattemyndighetene. 
• Godtgjørelsene indeksreguleres hvert år etter konsumprisindeksen. 

RETNINGSLINJER FOR DEKNING AV KOSTNADER FOR LANDSSTYRET: 
• Alle kostnader skal være avtalt med daglig leder på forhånd. 
• De Unges Orkesterforbund dekker reise- og oppholdsutgifter etter rimeligste alternativ i forbindelse med 

møter, samlinger, konferanser o.l. etter avtale med daglig leder. 
• De Unges Orkesterforbund utbetaler ikke diett, men dekker kost etter regning inntil 70% av de til enhver 

tid gjeldende statlige satser. 
• Andre godtgjørelser utbetales ikke fra De Unges Orkesterforbund. 
• Daglig leder i samarbeid med styrets leder kan godkjenne dekning av reelle kostnader. Bilag må 

innsendes. 

Jeg viser for øvrig til De Unges Orkesterforbunds vedtekter, § 7: 

• Forbundet dekker nødvendig reise- og kostutgifter for landsstyret og eventuelle utvalg. For dekning av 
disse kostnadene foreligger det egne retningslinjer. 

Vennlig hilsen 

Terje Winther 
Daglig leder

 
Postboks 4651 Sofienberg, 0506 Oslo 

Tlf: 94 00 11 00 Fax: 22 00 56 01 e-post: unof@unof.no 
Organisasjonsnummer: NO 971 518 693 Kontonummer: 6001.05.00179

Gammel (gjeldende) versjon

mailto:unof@unof.no
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MODELL FOR GODTGJØRELSE I UNOF 
 
Det er viktig å vise at organisasjonen setter pris på arbeidet de frivillige gjør i organisasjonen. En modell som 
gjenspeiler dette, er viktig å etablere samt opprettholde og oppdatere. Modellen tar utgangspunkt i belastning 
på de frivillige samt delvis erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Det er dog ikke noen fasit på den faktiske 
belastningen, men ment som en veileder for å minske den. 
 
Det anbefales at satsene indeksreguleres hvert år. 
 
Det anbefales at timer føres på en gjeldende basis, spesielt for leder og nestleder slik at organisasjonen har en 
oversikt over faktisk bruk av timer. Dette er for å kunne reell-vurdere modellen. 
 
Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget består av styreleder, nestleder, og daglig leder. Dette er et utvalg som har hovedansvar for 
driften av organisasjonen og styrer arbeidet slik Landsstyret vedtar. Arbeidsutvalget vil derfor ha en større 
arbeidspåkjenning, derav en høyere godtgjørelse. Modellen for leder og nestleder kan beregnes slik: 
 
Styreleder 
Leder forventes å ha et høyere aktivitetsnivå, mye grunnet i representasjon og arbeid i AU. Et lederverv vil 
derfor kunne tilsvare omtrent 7,5 timer i uken. Disse timene skal inkludere forarbeid, representasjon, 
møtevirksomhet, og andre oppgaver som hører til vervet. Dersom leder er representert i andre arbeidsgrupper 
eller innehar andre verv innenfor organisasjonen som godtgjøres etter egne satser, så har leder rett på dette 
med mindre annet er avtalt eller spesifisert. 
 
Godtgjørelsen utgjør 100 000,00 NOK i året. Dette tilsvarer 8 333,00 NOK per måned utenom én måned 
med 8 337,00 NOK, før skatt. Det anbefales at godtgjørelsen utbetales forskuddsvis hver måned, men det 
kan avtales særskilte utbetalinger, så lenge totalen utgjør summen spesifisert ovenfor. Det skal trekkes skatt i 
henhold til tabell eller prosent som vedkommende har i sitt skattekort. 
 
Nestleder 
Nestleder er også i AU, men har således ikke like mye representasjon og arbeidsbelastning som leder. Likevel 
vil det være et noe høyere kapasitetsnivå som beregnes å tilsvare omtrent 5,6 timer i uken. Oppgavene er de 
samme som nevnt under leder. Dersom nestleder må tre inn som konstituerende styreleder, så vil 
godtgjørelsen økes tilsvarende vervet man innehar tellende fra og med den måneden det blir gjort kjent. Det 
skal således etterbetales godtgjørelse ved neste utbetaling. Det samme gjelder dersom et styremedlem blir 
konstituerende nestleder. 
Godtgjørelsen utgjør 75 000,00 NOK i året. Dette tilsvarer 6 250,00 NOK per måned før skatt. Det 
anbefales at godtgjørelsen utbetales forskuddsvis hver måned, men det kan avtales særskilte utbetalinger, så 
lenge totalen utgjør summen spesifisert ovenfor. Det skal trekkes skatt i henhold til tabell eller prosent som 
vedkommende har i sitt skattekort. 
 
Styremedlemmer og varamedlemmer 
Styremedlemmer og varamedlemmer får ikke utbetalt noe fast godtgjørelse da det til tider kan være svært 
varierende arbeidsnivå på det individuelle styremedlem. Det skal derfor godtgjøres etter modellene for 
møtevirksomhet og det anbefales å avtales særskilt godtgjørelse ved større ikke-repeterende arbeidsoppgaver. 



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 37 

Det skal følges Skatteetaten sine retningslinjer for honorar fra frivillige organisasjoner med tanke på 
skattelegging. 
 
Møtevirksomhet 
Møter godtgjøres etter hvor lenge de varer samt oppmøteform. Leder og nestleder mottar ikke godtgjørelse 
for møter i tillegg til den faste godtgjørelsen. Timene som blir brukt på et landsstyremøte skal derfor inngå i 
det fastsatte timeantallet til de respektive vervene. 
 
Det differensieres etter følgende kategorier: 

a. Fysiske møter med varighet over 4 timer. 
b. Fysiske møter med varighet innenfor 4 timer. 
c. Digitale møter med varighet over 4 timer. 
d. Digitale møter med varighet innenfor 4 timer. 

Møtetidspunkt beregnes fra annonsert åpningstid til annonsert lukketid. De faktiske tidene skal ikke ha 
innvirkning på hvilken kategori man beregner godtgjørelse ut ifra. Satsene for de ulike kategoriene er 
følgende: 

a. 500,00 NOK per møtedag 
b. 250,00 NOK 
c. 500,00 NOK 
d. 250,00 NOK 

 
Arbeidsgrupper 
Medlemmene i en arbeidsgruppe skal godtgjøres i henhold til «Møtevirksomhet». Det skal i hver 
arbeidsgruppe utnevnes en leder som har ansvar for oppfølging av arbeidsgruppens vedtak og avgjørelser. Det 
anbefales at et av arbeidsgruppens medlemmer er ansatt i organisasjonen, for å inneha den daglige driften og 
oppfølingen av arbeidsgruppen. Men det er leders ansvar å kalle inn til møter og delegere oppgaver. Lederen 
skal således godtgjøres for sin arbeidsinnsats, og det skal tilsvare satsene i henhold til «Møtevirksomhet» 
ganget med to. 
 
Kunstnerisk råd i NUSO 
Kunstnerisk råd i NUSO er unntatt alle satser, og får godtgjørelse ut ifra den enhver tid gjeldende sats på 
600,00 NOK per fysiske møte og 200,00 NOK per digitale møte uavhengig av lengden på møtet samt 
reisetid. Men det anbefales å ha en rimelig lengde på møtet og planlegge møter innen rimelighetens grense 
med tanke på reise. 
 
Valgkomité 
Valgkomiteen godtgjøres ikke. 
 
Dokumentets gyldighet 
Dokumentet skal vedtas av Landsstyret for å være gjeldende. Modellen er gyldig frem til et eventuelt nytt 
vedtak med endringer. Dokumentet har ingen foreldelse med mindre annet er spesifisert. 
 
!  
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Landsmøtesak 6/2022 
 
 

Innkomne saker - 
forslag til endring av standardvedtekter for 

medlemsorkestre og kretser 

 

 

Landsstyret har hatt en egen arbeidsgruppe bestående av Henrik Aarnes og Unn Christel Berg Aune 
fra landsstyret og Torunn Kristoffersen fra administrasjonen som har sett på UNOFs 
standardvedtekter for medlemsorkestre og kretser. Arbeidsgruppen har nå levert sin innstilling, se 
forslagene på de neste sidene. 
 
Standardvedtektene er anbefalinger til orkestre og kretser, og er satt opp slik for å hjelpe til med å 
sikre en god organisering, samtidig som formelle demokratiske krav blir ivaretatt. 
 

I tillegg til nye standardvedtekter for lokale orkestre er det også laget en veiledning for denne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Landsstyrets innstilling: 
 
Forslag til nye standardvedtekter for medlemsorkestre og kretser godkjennes. 
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Standardvedtekter for medlemsorkestre (lokallag) 
tilsluttet De Unges Orkesterforbund 

Anno landsmøte 2022 
 
 
1. NAVN, STIFTELSESDATO OG TILSLUTNING 
 
 (Orkesterets navn), stiftet (stiftelsesdato) er tilsluttet De Unges Orkesterforbund. 
 
 
2. FORMÅL OG OPPGAVER 
 
 
...................... orkester har til formål å vekke og stimulere interessen for musikk hos barn og unge gjennom 
orkestersamspill.   
 
 
3. MEDLEMSKAP 
 
 Søknad om medlemskap 
 
 - Alle som ønsker det kan bli medlem av orkesteret.  
 -  Alle inn- og utmeldinger skal skje skriftlig og sendes styret.  
 - Søknad om medlemskap skal være undertegnet av foresatt hvis søkeren er under 15 år 
 
 
 Enkeltmedlemmenes rettigheter og plikter 
 
 - Alle medlemmer plikter å rette seg etter de gjeldende vedtekter for De Unges Orkesterforbund 

på forbunds-, krets- og lokalplan. 
 
 - Alle medlemmer har rett til å øve innflytelse på årsmøte og medlemsmøter innen rammen av 

gjeldende vedtekter. Dersom medlemmet er under 18 år kan det representeres av en foresatt. 
  
 - Medlemmer som fyller 12 år i løpet av inneværende kalenderår, er valgbare til orkesterets styre og 

utvalg, og kan representere seg selv på årsmøtet. 
 
 -  Orkesteret skal sikre at også medlemmer under 12 år har arenaer hvor de kan fremme 

sine synspunkter eller øve innflytelse over arbeidet i orkesteret.  
 
 - Alle medlemmer plikter å betale den kontingenten som er fastsatt av årsmøte, i rett tid. 

Orkesteret har mulighet til å gi friplasser og tilpassede ordninger ved behov.  
 
 - Alle medlemmer plikter å møte til rett tid på øvelser, konserter og andre arrangementer. 
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 - Alle medlemmer plikter å holde orden i orkesterets utstyr og instrumenter.  
 
4. ÅRSMØTET 
 Årsmøtet er orkesterets høyeste myndighet. 
 Ordinært årsmøte holdes en gang i året innen  ________________   
 
 
 Kunngjøring og frister for årsmøtet 
 
 Kunngjøring av tid og sted for årsmøtet sendes medlemmene skriftlig senest 4 uker før møtet. Saker 

som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet må være innkommet til styret senest 2 uker før 
møtet. 

 Innkalling, saksliste og saksdokumenter sendes medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. 
 
 
 Konstituering 
 
 - Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

- Valg av møteleder. 
 - Registrering av de fremmøtte. 
 - Valg av referent. 
 -    Valg av to protokollunderskrivere  
 
 
 Saksliste 
 
 - Konstituering 
 - Styrets årsmelding  
 - Revidert regnskap  
 - Arbeidsprogram 
 - Innkomne saker  

- Fastsettelse av kontingent   
 -   Budsjett  
 - Valg i henhold til pkt. 5. 
 
 Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten. 
 
 
 Disse har stemmerett på årsmøtet: 
 
 - Alle spillende medlemmer som har fyller 12 år inneværende kalenderår  
 -   Foresatte som representerer spillende medlemmer under 18 år dersom medlemmet ikke stiller 

selv  
 -   Styremedlemmer som ikke er spillende medlemmer   
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 Styret har ikke stemmerett under godkjenning av årsmelding og regnskap. 
 Alle saker avgjøres med alminnelig flertall unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall.  
  
 
 Ekstraordinært årsmøte 
 
 kan innkalles med 2 ukers varsel dersom 
  - 1/3 av medlemmene krever det, eller etter vedtak i styret. 
 
 
5. VALG 
 
 På årsmøte velges: 
 
 - Styre på minimum 5 medlemmer som består av: 
  - Leder, som velges separat, 
  - 4 styremedlemmer, 
  - inntil 3 varamedlemmer 
 - Revisor 
 - valgkomite bestående av to medlemmer og et varamedlem  
 
 Minst ett styremedlem bør være spillende medlem. 
 
 Styret konstituerer seg selv med de oppgaver og verv som orkesteret trenger 
 Alle valg bør være for 2 år, halvparten av styret velges annethvert år 
 
 Styret skal jobbe for å opprettholde god drift av orkesteret i samarbeid med medlemmer, 

dirigent/instruktører og evt. andre samarbeidspartnere.  
 
 
6. UTMELDING AV DE UNGES ORKESTEFORBUND 
 
 Utmelding krever 2/3 flertall av samtlige stemmeberettigede i orkesteret ved skriftlig avstemming. 

Resultatet av avstemmingen skal legges frem på påfølgende ordinære årsmøte som igjen fatter 
endelig vedtak. 

 
 
7.  EKSKLUDERING OG SUSPENSJON 
 

Årsmøtet i orkesteret vedtar egne etiske retningslinjer eller slutter seg til UNOF sine etiske 
retningslinjer. Brudd på de etiske retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av 
alvorlighetsgrad, slik som disiplinære vedtak, midlertidig suspensjon eller ekskludering fra orkesteret. 
Orkesterstyret kan suspendere et medlem fra et verv, deltakelse og oppgaver inntil saken er avklart i 
organisasjonen. Dersom saken gjelder lovbrudd, må den meldes inn til politiet og organisasjonen vil 
rette seg etter deres avgjørelse og om nødvendig melde den videre til en rettsinstans. Suspensjonen 
vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Suspensjonsvedtak kan ankes til orkesterstyret. Eksklusjon fra 
orkesteret vedtas av orkesterstyret med årsmøte som klageinstans. 
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8. OPPLØSNING/NEDLEGGELSE AV ORKESTERET 
 
 Forslag om oppløsning/nedleggelse av orkesteret må behandles på ordinært årsmøte. Forslag med 

begrunnelse må være sendt alle medlemmer og de organisasjoner orkesteret er medlem av minst 6 
uker før årsmøtet. 

 Til oppløsning/nedleggelse kreves minst 3/4 stemmeflertall. 
 Ved oppløsning bestemmer årsmøtet hvordan orkesterets midler skal forvaltes. 
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Veiledning til standardvedtekter 
 
Orkesterets vedtekter kan avvike fra standardvedtektene, men må ikke stride med disse. Vedtekter som er i 
tråd med standardvedtektene legges til grunn for medlemskap i UNOF.  
Nummereringen under henviser til paragraf i standardvedtektene.  
 
Overskriften byttes ut med «vedtekter for Orkesternavn»  
 

1. Skriv inn orkesterets navn og stiftelsesdato 
2. Formålet i standardvedtektene er et minste felles multiplum for de fleste orkestre i UNOF. Det er 

mulig å legge til punkter her, så sant formålene ikke strider mot det opprinnelige formålet. Formål og 
oppgaver kan være for eksempel: gi musikkopplæring til barn på Gammelåsen skole, eller være et 
samspillstilbud for strykeelever ved Heia Kulturskole. Eller med mer musikalsk fokus som: bidra til 
opprettholdelse av den klassiske musikkens arv, gi tilbud om orkesterspill under kyndig ledelse. Eller 
mer politisk: bidra til å utvikle varige, positive og berikende fritidsaktiviteter, eller samarbeide med 
lokale musikkforeninger, kulturskolen og andre for å skape et så rikt og positivt musikkmiljø som 
mulig.  

3. Vedtektene tar utgangspunkt i at det er de som spiller i orkesteret som er medlemmene. Noen 
orkestre opererer med støttemedlemmer, familiemedlemskap eller ikke-spillende medlemmer, og det 
går greit så lenge det ikke tar fra de spillende medlemmene noen demokratiske rettigheter. Dersom 
det er visse krav til tilhørighet ved en skole, kommune, kulturskole, eller egne opptakskrav eller 
alderskrav kan det skrives inn her. Ytterligere plikter og rettigheter medlemmene har kan føres inn 
her, men vi anbefaler at det lages en egen instruks som forteller mer om hvordan man holder 
instrumentet i stand, tilbakelevering av noter og utstyr, hva man må ha med på øvelser, om det er 
noen fraværsgrenser m.m 

4. Fyll inn når på året årsmøtet skal være. Vi anbefaler å ha årsmøtet på starten av året, mens man 
fortsatt har fjoråret frisk i minne, og i tide til å få diverse dokumenter og regnskapstall inn til UNOFs 
rapportfrister. I sjeldne tilfeller har orkestre årsmøte kun hvert annet år. Dette er greit, men ikke 
anbefalt. Tilpass i så fall vedtektene etter det.  

5. Valg: Orkesteret kan selv velge hvor mange som skal sitte i styret. Veldig små orkestre kan ha et 
mindre styre, men det må være minimum 3 stk. Revisor trenger ikke være statsautorisert revisor, 
men kan være et tidligere styremedlem/kasserer eller en regnskapskyndig forelder eller annen som er 
knyttet til orkesteret. Styret konstituerer seg selv med de roller som de trenger, for eksempel 
kasserer/ økonomiansvarlig, sekretær, material/noteforvalter, programråd, konsertansvarlig, 
dugnadsansvarlig osv.  

 
6.  Utmelding av UNOF skal i tillegg meldes til UNOF på unof@unof.no  

 
7. Ekskluderingparagraf. Orkesteret har mulighet til å utelukke medlemmer for en periode eller for 

alltid. Paragrafen er tenkt brukt i særlige tilfeller som underslag, alvorlig mobbing og trakassering, 
seksuelle overgrep m.m. De Unges Orkesterforbund har egne rutiner og varslingssystemer for 
kritikkverdige forhold, både det som skjer i orkesteret og det som skjer på arrangementer i regi av 
organisasjonen. Det skilles i denne paragrafen mellom oppførsel som er i strid med våre etiske 
retningslinjer, og straffbare forhold. Styret vedtar suspensjon og eksklusjon. Årsmøtet er ankeinstans 



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 44 

for ekskludering. Dette er for at den ekskluderte kan ha mulighet til å få saken sin vurdert utenom 
styret. Personvernet må ivaretas i slike saker både i diskusjon i styret og på årsmøtet.  

 
8. Det er satt lange frister i dette punktet fordi det skal vurderes grundig og nøye om nedleggelse er 

eneste mulighet. Det er viktig at det her står at det er opp til årsmøtet å bestemme hva som skjer 
med orkesterets midler og eiendeler. Vær obs på at enkelte tildelinger av støtte eller instrumenter 
kan ha egne krav om hva som skal gjøres med pengene eller instrumentene.  

 
 
 
 

Annet:  
Styrets plikter er tatt ut av vedtektene, vi anbefaler alle å lage egne instrukser for styret basert på 
orkesterets driftssituasjon. Under finner du hva som tidligere stod som styrets plikter i 
standardvedtektene   

 
 I Utad – krets- og landsforbund 
 
 - Påse at De Unges Orkesterforbunds organer får de informasjoner og rapporter de til enhver tid 

skal ha etter vedtektene. 
 
 - Sørge for kontinuerlig kontakt med forbundsorganene gjennom meldinger og brev, slik at det 

enkelte orkestermedlem blir best mulig orientert om forbundets virke, nasjonalt og internasjonalt. 
 
 II Innad i orkesteret 
 
 - Planlegge sesongen i samarbeid med musikalsk leder/dirigent, slik at styret, musikalsk leder og 

andre instruktører kan arbeide målbevisst. 
 
 - Sørge for gode arbeidsavtaler med dirigent og evt. instruktører, sekretærer eller orkesterledere for 

å best mulig ivareta den daglige drift. De Unges Orkesterforbund har anbefalt normalavtale som 
utgangspunkt. 

 
 - Fordele arbeidsoppgaver i administrasjonen, slik at alle som har tillitsverv får et klart 

ansvarsområde. 
 
 - Holde faste møter for å følge opp vedtak. 
 - Sørge for best mulig øving- og instruksjonslokaler. 
 
 - Føre vedtaksprotokoll fra styremøtene. Utskrift av protokollen sendes alle styremedlemmer og 

varamenn, dirigent/orkesterleder og evt. andre samarbeidspartnere. 
 
 - Innkalle dirigent/orkesterleder til styremøtene. 
  Denne/disse har uttalerett i saker som angår hans/deres arbeidsområde, men ikke stemmerett. 
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 - Utarbeide instrukser for de enkelte funksjoner i orkesteret i den grad dette anses nødvendig. De 
Unges Orkesterforbund har normalinstrukser til utgangspunkt. 

 
 - Utarbeide årsmelding med regnskap og medlemsliste innen fastsatte frister. 
 
 - Sende årsrapporter til De Unges Orkesterforbund i henhold til fastsatte frister. 
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Standardvedtekter for 
kretser i De Unges Orkesterforbund 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
1.   NAVN 
 Kretsen tar navn etter det fylket den tilhører. 
 
2.   FORMÅL 
 - Ivareta kretsens medlemsorkestres felles interesser. 
 - Være bindeledd og fremme orkestersamarbeidet i kretsen. 
 - Bistå medlemsorkestrene i kretsen i deres virksomhet. 
 
3.   OPPGAVER 
 - Å organisere medlemsorkestrene i kretsen for å fremme deres arbeid for orkestermusikk og 

samspill. 
 - Å ivareta medlemsorkestrenes interesser overfor offentlige myndigheter, fellesorganisasjoner, 

politiske organer i kommunen og fylket og overfor De Unges Orkesterforbund. 
 - Å koordinere og støtte virksomhet med sikte på rekruttering, opplæring, samarbeid og kontakt 

både utad og innad i kretsen. 
 - Å støtte arbeidet ved opprettelsen av nye medlemsorkestre. 
 
4.   MEDLEMSKAP 
 Alle medlemsorkestre som er tilsluttet De Unges Orkesterforbund er automatisk medlem av kretsen 

og vice versa. 
 
 PLIKTER 
 Medlemsorkestrene retter seg etter gjeldende vedtekter og bestemmelser. 
 
 Medlemsorkestrene skal gi kretsen de opplysninger som den ber om for å kunne utføre sine 

funksjoner. Medlemsorkestrene skal også sende kretsen informasjon som må anses å være av 
interesse for kretsens arbeid. 

 
 UTMELDING 
 Henviser til De Unges Orkesterforbunds vedtekter. 
 
 UTELUKKELSE/EKSKLUDERING 
 Henviser til De Unges Orkesterforbunds vedtekter. 
 
 KONTINGENT 
 Årsmøtet fastsetter egen kretskontingent og regler for innkreving. 
 
5.   ÅRSMØTET 
 Årsmøtet er kretsens høyeste organ. 
 Det holdes årsmøte hvert år innen utgangen av mars. 
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 SAMMENSETNING 
 Årsmøtet består av: 
 - To representanter fra hvert orkester, hvorav den ene bør være spillende orkestermedlem over 12 

år. 
 - Kretsstyret. 
 -  Eventuelle observatører uten stemmerett 
  
 
 TIDSFRISTER 
 Årsmøtetid og -sted kunngjøres for medlemmene minst 4 uker i forveien. 
 - Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til kretsstyret senest 2 uker før 

årsmøtet. 
 - Saksliste og nødvendige sakspapirer sendes medlemsorkestrene 1 uke før årsmøtet avholdes. 
 
 KONSTITUERING 
 Årsmøtet konstitueres ved: 
  -  Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 
 - Valg av møteleder 
 - Registrering av delegater 
 - Valg av referent 
 -   Valg av to protokollunderskrivere 
 
 SAKSLISTE 
 - Konstituering 
 - Styrets beretning. 
 - Revidert regnskap. 
   - Arbeidsprogram 
 -   Fastsettelse av kontingent 
 -  Innkomne saker. 
 -   Budsjettforslag for kommende periode. 
 - Valg i henhold til pkt. 6. 
 Årsmøtet kan bare behandle saker som er oppført på sakslisten. 
 
 STEMMERETT   
 Med unntak av vedtektsendringer avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er 

leders stemme avgjørende. For vedtektsendring kreves minst 2/3 flertall. 
 
 - Delegatene og styremedlemmene har en stemme hver. 
 - Revisor som ikke er medlem av kretsstyret og dirigenter som ikke er delegater for sitt orkester har 

ikke stemmerett. 
 - Kretsstyret har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding og regnskap. 
 
 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE innkalles med 2 ukers varsel. 
 - Dersom 1/3 av medlemsorkestrene krever dette, eller: 
 - Etter vedtak i kretsstyret. 
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6.   VALG 
  
ÅRSMØTET velger: 
 - Styremedlemmer (inkludert leder)  
 - Valgkomite på 3 medlemmer. 
 Årsmøtet godkjenner tilsetting av revisor. 
 Valget avgjøres med alminnelig flertall. 
 
Kretsen ledes av et styre på 6 medlemmer, styret består av: 
 - Leder, valgt for 2 år. 
 - 5 styremedlemmer, der to velges det ene året og tre velges det andre året.   
 - Styret bør bestå av minst 2 spillende medlemmer. 
 - Orkestrene kan nominere 2 kandidater til styret, hvorav ett  bør være ettspillende medlem. 
 - Valgkomiteen kan selv nominere kandidater til styret 
 
 Alle verv velges for to år, halvparten av styret velges annethvert år. Om kretsen finner det nødvendig, 

kan styret utvides med ett eller flere styremedlemmer eller varamedlemmer dersom årsmøtet 
godkjenner dette. 

 
 
7.   KRETSSTYRE 
 Kretsen ledes av et kretsstyre valgt i henhold til punkt 6. 
 Kretsstyret skal: 
 - ha jevnlige møter i løpet av året 
 - lede kretsens virksomhet etter vedtekter. 
 - iverksette de vedtak som er fattet på årsmøtet. 
 - oppnevne eventuelle utvalg/komiteer til å ta seg av spesielle saker. 
 
8.   VEDTEKTSENDRING 
 Endringer av vedtektene kan bare behandles på årsmøtet. 
 Det kreves 2/3 flertall for at vedtakene skal være gyldige. 
 
9.   OPPLØSNING 
 Forslag om oppløsning av kretsen må fremmes som sak til ordinært årsmøte etter gjeldende regler. 
 
 Dersom forslaget oppnår 3/4 flertall, skal kretsstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte, som 

avholdes tidligst én måned, senest to måneder etter ordinært årsmøte, der forslag om oppløsning ble 
fremmet. 

 Hvis kretsen blir vedtatt oppløst, skal gjenværende midler og eiendeler føres tilbake til De Unges 
Orkesterforbund som avsetter midlene til aktivitet og arbeid i kretsens geografiske område.  

 Hvis kretsen blir delt, skal midlene deles etter antall orkestre som overføres til i de nye kretsene. 
 
!  
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Landsmøtesak 7/2022 
 
 
 

Valg 

 
 
 

Valgkomiteen i UNOF har i denne perioden bestått av leder Espen Johansen (Mo i Rana) og Anne 

Handeland (Torød). Kari Knudsen ble valgt til valgkomitéen, men har i løpet av perioden trukket seg. 

 

Valgkomitéens innstilling finner du på neste side. 

 

 

  



Innstilling til styre i UNOF 2022 - 24

Stilling Navn Alder Bakgrunn Kommer fra / 
representerer

Leder Birgitte Mikalsen 24 student, produsent og
kulturskolelærer på Cello

Fra Mosjøen, Nordland, 
studerer i Trondheim

Gjenvalg, 4. periode

Nestleder Henrik Aarnes 22 student, direksjon Fra Gvarv, Telemark, 
studerer i Stavanger

Gjenvalg, 3. periode

Styremedlem Gabriel Kaurin Bårdsen 22 student, spiller kontrabass Fra Mo i Rana, Nordland, 
studerer i Oslo

Gjenvalg, 3. periode

Unn Christel Berg Aune forelder til spillende ungdommer, 
styremedlem i lokalt orkester, 
tidligere kulturskole lærer

Oslo Gjenvalg, 2. periode

Lars Henrik Rosten 
Gabrielsen

18 elev, spiller bratsj Fra Trondheim, går på 
skole i Sandefjord

Gjenvalg, 2. periode

1. vara Karianna Comito-Aakre 14 elev, spiller cello / kontrabass Fra Sandnes, Rogaland Første periode

2. vara Renate Martinsen forelder til spillende 
ungdommer, styremedlem i 
lokalt orkester

Vestfossen, Buskerud Første periode

3. vara Sindre Lyslo kulturskolelærer Sandnes, Rogaland 1x periode

Valgkomité
Leder Anne Handeland Tidligere landsstyret og årets 

valgkomite

Medlem Justus Aakre Zeiger Tidligere landsstyret

Helene Barkved Leder - UNOF Rogaland

1
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Medlemsorkestre i UNOF pr. 20. mars 2022 
 
 Navn på orkesteret Antall medlemmer 
 
Agder 21  
 Obotigrene og fagott-tigrene 21 
   
Innlandet 198  
 Hadeland strykeorkester 33 
 Hedemarken Barne og Ungdomsorkester 44 
 JURK 10 
 Kulturskoleorkesteret Galopporkesteret 10 
 Landstrykerne 33 
 Lillehammer kulturskoles orkester 1 
 Rendalen Juniororkester 18 
 Valdresstrykerne 49 
   
Møre og Romsdal 135  
 Indre Strøk Strykeorkester 38 
 Molde Kulturskoles Orkester 30 
 Sunnmøre ungdomssymfoniorkester 67 
   
Nordland 217  
 Bodø Unge Strykere 30 
 Hadsel Strykeorkester 12 
 L'ensemble 7 
 Narvik Juniororkester 18 
 Narvik KultOrkester 1 
 Rana fløytegruppe 22 
 Rana Gitarforening 5 
 Saltdalstrykerne 2 
 Sortland Strykeorkester 5 
 Sortland Unge Strykere 9 
 Strykekameratene 22 
 UNG Symfonietta Nord 44 
 Vefsn Unge Strykere 27 
 Ytre Helgeland strykeorkester 13 
   
Oslo 2425  
 Absolutt Cello 46 
 Barneorkesteret Barratt Due 62 
 Barratt Due Unge Blåsere 41 
 Bestum Strykeorkester 53 



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 54 

 Bestum Strykeorkester Aspirant 22 
 Bjørndal Stryk 21 
 Blokkfløytistene St. Sunniva 19 
 Blokkfløytistene Uranienborg 81 
 Bolteløkka skoles strykeorkester 28 
 Den Tyske Skoles Kammerorkestre 29 
 Den vietnamesiske musikkgruppen 26 
 Disen Strings 42 
 Disen Strykeorkester 30 
 Engebråten Ungdomsstrykere 17 
 Epler og Pære kvintett 5 
 Fantastic Five 7 
 Gamle Oslo String Orchestra 16 
 Golden Strings 8 
 Grefsen Skoles Juniorstrykere 30 
 Grefsen Skoles Strykeorkester 40 
 Grorudskolenes Strykeorkester 46 
 Happy 4 quartet 5 
 Haugerud Strykeorkester 53 
 Høybråten Skoles Strykeorkester 31 
 IMAD 6 
 Juniorblokkfløytistene St. Sunniva 38 
 Juniorensemblet Barratt Due 46 
 Juniororkesteret Barratt Due 44 
 Juniorsymfonikerne 13 
 Kammerensemblet Barratt Due (KENS) 52 
 Kammergruppe i NOR59 gruppe 4 6 
 Kattastrofen 30 
 Kjelsås Skoles Strykeorkester 46 
 Kvartett Saphir 5 
 Majorstuen Suzukistrykere 34 
 Marienlyst og Ullevål Skoleorkester 43 
 Marienlyst og Ullevål Småstrykere 23 
 Musikk på Majorstuen skole Symfoni 156 
 NOR59 Aspirantorkester 16 
 NOR59 Hovedorkester 24 
 NOR59 Juniororkester 50 
 NOR59 Kammerorkester 35 
 NOR59 Preaspiranter 28 
 Nordberg Strykeorkester Aspirantorkesteret 41 
 Nordberg Strykeorkester Barneorkesteret 36 
 Nordberg Strykeorkester Ungdomsorkesteret 38 
 Nordstrand Prosjektorkester (NPO) 34 
 Nordstrand skoleorkester 28 
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 Nordstrand ungdomssymfoniorkester 55 
 Norsk Ungdomssymfoniorkester 100 
 Quintetto Bombastico 7 
 Sagene strykeorkester 38 
 Sonoro String Quartet 3 
 Steinerskolens strykeorkester Lillestryk 23 
 Steinerskolens strykeorkester Ministryk 24 
 Steinerskolens strykeorkester Storestryk 22 
 Stovner Orkester 29 
 Strykerne Oslo Sør 21 
 Studentorkesteret Stryk   57 
 Suzukifiolinistene Aspirantorkester (junior) 15 
 Suzukifiolinistene aspirantorkester senior 10 
 Suzukifiolinistene Hovedorkester (junior) 10 
 Suzukifiolinistene hovedorkester senior 12 
 Tonsenhagen Skoles Strykeorkester 18 
 Tøyen Orkester 27 
 Tåsen Strings 25 
 Ungdomsblokkfløytistene St. Sunniva 25 
 Ungdomsblokkfløytistene Uranienborg 19 
 Uranienborg String Orchestra 1 
 Veslefrikk 8 
 Vestre Aker Gresshopper 29 
 Vestre Aker Kammerkameratene 28 
 Vestre Aker Kammerorkester 46 
 Vestre Aker Lillestryk 50 
 Vestre Aker Strykeorkester 50 
 Vinterkvartetten 6 
 Vivaldi Aspirantorkester 15 
 Vivaldiorkesteret 11 
 Young Cellists of Norway 11 
   
Rogaland 477  
 Haugaland Ungdomssymfoniorkester 35 
 Juniorcellistene 11 
 Jæren Ung Symfoni 24 
 Karmøy kulturskoles orkestre 31 
 Rogaland Ungdomssymfoniorkester 45 
 Sandnes Klarinettkor 44 
 Sandnes Kulturskole Aspirantorkester 53 
 Sandnes Kulturskole Ung Symfoni 32 
 Sandnes Kulturskole Unge Strykere 53 
 Sandnes Kulturskoles Ungdomsklarinettkor 19 
 Stavanger Juniororkester (SJUR) 33 



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 56 

 Stavanger Suzukiforening 19 
 Stavanger Ungdomsorkester 28 
 Stavanger Unge Strykere 39 
 Tysvær Kulturskoleorkester 11 
   
Svalbard 35  
 Longyearbyen Symfoniorkester 35 
   
Troms og Finnmark 158  
 Bardu strykeorkester 19 
 Hammerfest strykeorkester og venner 41 
 Norges Arktiske Studentorkester 27 
 Oppstryk Finnmark 40 
 POLARE STRØK - unge strykere i Harstad 8 
 Senja orkesterforening 23 
   
Trøndelag 377  
 Byåsen Skoleorkester 72 
 Ensemble TRD 32 
 Heimdal Skoleorkester 32 
 Inderøy Ungdomsorkester 13 
 JuniorSolistene 19 
 Prosjekt MMXX 6 
 Steinkjersolistene 18 
 Strinda strykeorkester 72 
 Studentersamfundets Symfoniorkester 93 
 Øya strykeorkester 20 
   
Vestfold og Telemark 54  
 Vestfold Ungdomsstrykeorkester 30 
 Yggdrasil orkester for barn og unge (YOBU) 24 
   
Vestland 640  
 Askøy unge strykere 17 
 Bergen celloforening 23 
 Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester 123 
 Bergen Unge Kammerorkester 29 
 Bergen Vest Unge Strykere 6 
 Bømlo Strykeorkester 14 
 Bønes Skoleorkester 19 
 Fana unge strykere 29 
 Fiolinakademiet 51 
 LARM kvartett 5 



De Unges Orkesterforbund: Landsmøtedokumenter 2022, side 57 

 Nesttun Unge Strykere 84 
 Regnbuen Barne- og Ungdomsorkester 46 
 Stord Kulturskuleorkester 3 
 Sunnhordland Kammerorkester 26 
 Suzuki Guitar Bergen 24 
 Suzuki Strings Bergen 22 
 Vestnorsk Ungdomssymfoniorkester 79 
 Åsane Unge Strykere 40 
   
Viken 590  
 AH! Cello! 1 
 Buskerud Ungdomsstrykeorkester 11 
 Crescendostrykerne Fredrikstad 27 
 Eiker Strykeorkester 44 
 Follo Ungdomsstrykeorkester 18 
 i cello-orkester 19 
 Jar Skoles Strykeorkester 22 
 Junior Strings 27 
 Kammerorkesteret Steinerskolen i Bærum 10 
 Lillestrøm Unge Strykere (LILLUS) 29 
 Lørenskog unge strykere 24 
 Mossestryket 46 
 Musica Sinfonietta -Asker barne-og ungdomsorkester 38 
 Nesodden Unge Strykeorkester 34 
 Nittedal Strykeorkester 71 
 Norsk kontrabassklubb 66 
 ROMUS Kammerorkester 33 
 Sarpsborg Ungdomsorkester 11 
 Ski Suzukiforening 29 
 Suzukicellistene  11 
 Testorkester for administrasjonen 2 
 Østfold Ungdomsorkester 17 
    
Totalt: 5327 
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Vedtekter for De Unges Orkesterforbund            
 
Vedtatt av landsmøtet i Stavanger 17. - 18. oktober 2020. 
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. 

 
4.3 Plikter  
Alle medlemsorkestre er pliktige til å rette seg etter gjeldende 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. 
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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 gjøres 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: 
! 
! 
! Landsstyret 
! Administrasjonen 
! Eventuelt revisor 

 
5.2 Tidsfrister 
! Tid og sted for landsmøtet må kunngjøres medlemsorkestrene senest 12 uker i forveien. 
! Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes inn til landsstyret senest 8 uker før 
   landssmøtet. 
! 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 
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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 avgjøres 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. 

 
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 gjeldende vedtekter. 
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! 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 gjeldende 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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