Årsberetning 2010 - 2011
Driftsåret 2010/2011 har vært et aktivt år for Jar Skoles Strykeorkester.
Kvaliteten på orkesterets virksomhet og arrangementer har vært på linje med det vi har vært vant til de
siste årene. Orkesteret er fortsatt et populært fritidstilbud på Jar, med høy musikalsk standard og et godt
og inkluderende miljø. Det arbeides iherdig med å opprettholde denne standarden i årene som
kommer.
Styret har i perioden bestått av:
Leder
Hans Chr. Grønsleth
Nestleder
Anja Strandskogen
Styremedlem
Hilde Jåsund
Styremedlem
Johanna Öster
Styremedlem
Arne B. Sletsjøe
Styremedlem
Marte Madslien
Styremedlem
Frode Hølleland
Skolens repr.
Isabelle Royer
Orkesterrepr.
Julie Vadholm
Vara
Kjersti Kviseth
Vara
Siv Stavem
Arne B. Sletsjøe har vært regnskapsfører i perioden og Atle Degré har vært revisor.
Valgkommiteen består av May Gjerdsbakk og Carl-Olav Løvald.
Medlemmer
Medlemsmassen pr. oktober 2011 (sammenlignet med fjoråret):
Orkester
Aspiranter

Medl. okt 2011
16

Medl. okt 2010
10

Juniororkester

18

20

Hovedorkester

22

32

SUM

56

62

En liten nedgang i antall orkestermedlemmer totalt. Naturlig avgang i hovedorkester, men god
rekruttering i Aspirantorkesteret.
Hovedorkester: Det har i perioden vært 2 medlemmer som rykket opp fra juniororkesteret til
hovedorkesteret. I tillegg har hovedorkesteret fått 1 nytt medlem. Hovedorkesteret har i perioden hatt
11 medlemmer i avgang.
Juniororkesteret: Juniororkesteret har i perioden hatt 2 medlemmer med opprykk fra aspiranter, og en
tilvekst på 3 nye medlemmer.
Juniororkesteret har hatt 3 medlemmer i avgang.
Aspirantene: Aspirantene har i perioden hatt en tilvekst på 6 medlemmer, avgang på 2 medlemmer.
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Dirigent
Dirigent i perioden har vært Torunn Hægstad. Torunn har vært orkesterets faste dirigent siden høsten
1980, og er nå, ved starten av nytt semester, inne i sin 32 sesong med orkesteret.
Det er vi meget glade for og ønsker Torunn fortsatt lykke til med å spre sin kunnskap og musikalitet til
våre barn.
Instrumenter
Orkesteret er for tiden tilfredstillende dekket med instrumenter. Dog trengs noe vedlikehold som tas
løpende. Hornås er vår samarbeidspartner på dette området.
Møter
Årsmøtet 2010 ble avholdt på Haraldvangen 31.10.2010. Det har ellers vært avholdt 7 styremøter, samt
diverse møter i tur- og loppemarkedskomiteen.
Hjemmeside
Orkesterets hjemmeside www.strykeorkesteret.no er orkesterets hovedinformasjonskilde. Vi anbefaler
at dere sjekker for nyheter og ser på den oppdaterte aktivitetskalenderen. Orkesterets offisielle epostadresse er post@strykeorkesteret.no.
Øvelser og undervisning
Alle øvelser foregår i musikkrommet på Jar Skole. All individuell undervisning foregår for det meste via
musikkskolen på de respektives skoler. Noen aspiranter har sin undervisning via orkesteret i påvente av
plass på musikkskolen. Undervisningen i regi av orkesteret faktureres elevene med samme pris som den
musikkskolen til en hver tid tar. I praksis betyr det at orkesteret subsidierer denne undervisningen noe.
Aktiviteter 2010/2011
Det har som vanlig vært et aktivt år med øvelser, konserter, oppdrag og turer til utlandet for begge
orkestre. Aspirantene har også vært med på flere arrangementer både enkeltvis og i
aspirantsamspillsgruppen.
Arrangementer Høst 2010
Oktober
 Haraldvangen-seminar med over 50 deltagere. Godt musikalt og sosialt utbytte
med samhold på tvers av aldersgrupper og kjønn. Konsert og Årsmøte 2010.
November



Høstkonsert i Jar kirke.

Desember





Julekonsert i Jar kirke.
Spilling i Jar Kirke under skolegudstjeneste.
«Vi spiller julen inn» i forbindelse med gudstjeneste på julaften i Jar Kirke.

Arrangementer Vinter/Vår/Høst 2011
Januar
 Orkesterets tradisjonsrike juletrefest
 Spilleoppdrag, kvartett, hos samarbeidspartner RWE Dea Norge
Mars



Samspill med Jar Skoles Musikkorps i Jar Kirke.

April



Generasjonsdagen – Jar Skole (gir inntekter til orkesteret)
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Spill selv konsert i Campo på Ringstabekk Skole. Dette er konserten hvor
musikerne opptrer som solister eller i mindre grupper. En årlig konsert, hvor også
årets medaljeutdeling foregår.

Mai



Medlemmer fra orkesteret som går på Jar Skole, eller som hadde anledning til å
være med, spilte som vanlig i gymsalen i forbindelse med 17. mai-feiringen på Jar
Skole. Orkesteret gjorde en fremragende innsats, og høstet mange godord i
etterkant.

Juni



Sommerkonsert med picknic. Etter samarbeidet i fjor, fikk vi også i år låne foajeen
på Oslo International School på Bekkestua.
Tur for Juniororkesteret til Strömstad/Daftö. Daftö-turen har nærmest blitt en
tradisjon, og var like vellykket i år som tidligere år og konsert ble som tradisjonen
tilsier holdt i Byparken i Strømstad.
Tur for Hovedorkesteret gikk i år til Nerja på den spanske solkysten. Turen var
vellykket og orkestermedlemmene koste seg både på strand, på sightseeing og
med noen konserter. Flotte konserter og et godt tilrettelagt turopplegg.




August



Loppemarked 2011
Se egen rapport under.

Rapport fra Loppekommiteen
Loppemarkedet ble gjennomført siste lørdag i august med to arbeidsdager i forkant for alle. Dette har
vist seg å være et utmerket tidspunkt da mange har ryddet huset i løpet av sommeren og har ting å gi til
oss. Valg av tidspunkt gir oss dog noen utfordringer i forhold til fordeling av kjøresedler til alle
medlemmene. Utdeling av bunker og videre distribusjon fungerte etter forholdene godt. Tilfanget av
lopper var uvanlig stor i år og i forhold til mannskap må det bemerkes at vi nok har et marked som er
større enn hva vi kan håndtere. Til neste år vil det bli gjennomgått kart og ruter slik at vi begrenser oss
bedre geografisk. Dette vil forhåpentligvis resultere i større effektivitet. Alle stasjoner føler seg til tider
underbemannet. Uansett må det bemerkes at stasjonsledere og de som arbeider på stasjonene gjør en
fantastisk jobb. Kvaliteten på presentasjonen av varer var enestående, noe som tilbakemeldinger vi fikk
av kundene våre bekrefter!
Loppemarkedet er obligatorisk og en flott anledning til å lære kjenne hverandre. Dagene preges av godt
humør og stor pågangsvilje. Vi har igjen gjennomført et flott marked med god inntjening for orkesteret!
Loppemarkedet er orkesterets viktigste inntektskilde. Inntektene fra loppemarkedet er helt nødvendige
for å opprettholde orkesterets drift.
Bruttoinntekter siste tre år er som følger: 2011 (204.800,-), 2010 (208.100) og 2009 (204.000,-)
Årets loppemarked må igjen sies å være en knallsuksess og vi takker dere alle som deltok. Styret takker
ekstra til Loppekommiteen 2011 med Johanna Öster (leder), Frode Hølleland, Kjersti Kviseth, Ervin
Strandskogen, Stein Bakken og Thore Widding.
Hold av datoen for neste Loppemarked 2012: tordag 23.,fredag 24. og lørdag 25 august 2012.
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Medlemskap
Orkesteret er medlem av De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Forsikring
Orkesterets medlemmer og instrumenter er forsikret i IF skadeforsikring gjennom De Unges
Orkesterforbund (UNOF).
Økonomi
Orkesteret går inn i et nytt aktivitetsår med ytterligere styrket økonomi. Dette skyldes i hovedsak at vi
har hatt noe lavere utgifter enn budsjettert.
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 46.001,- og en ”egenkapital” på kr. 265.462,-.
Styret anser også i år orkesterets økonomi for å være meget god. Kapitalbeholdningen er fortsatt noe i
overkant av hva det er naturlig for orkesteret å sitte med. Det er derfor styrets anbefaling at dette
kommer medlemmene til gode gjennom subsidiert egenbetaling i forbindelse med arrangementer,
innkjøp av utstyr, noter, instrumenter og andre tiltak som styrker orkesterets virksomhet. Årets
loppemarked har gitt en sunn start på det nye året.
Vi takker våre eksterne støttespillere for økonomiske bidrag:
 Aker Solutions
 Malurtveien Vel
 Jar Vel

Til slutt
Styret takker dirigenten, de foresatte, medlemmene, skolen og alle andre som har bidratt med aktiv
støtte i det foregående år.
Jar, 11.10.11
Hans Chr. Grønsleth
Leder

Jar Skoles Strykeorkester

Vedlegg
Regnskap, Noter til regnskap og revisjonsberetning
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