Velkommen til Årsmøte for
Jar Skoles Strykeorkester
Haraldvangen, Hurdalsjøen
Søndag 28. oktober 2012

Vi starter med konsert,
fortsetter med servering av medbragte kaker
før vi fortsetter med årsmøtet.
Vel møtt!

Årsrapport til Årsmøte på Haraldvangen 28. oktober 2012

Til årsmøtet i Jar Skoles Strykeorkester, Haraldvangen 28. oktober 2012
Agenda for årsmøtet
1. Navneopprop
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av referent
4. Årsberetning
5. Regnskap, budsjett og revisors uttalelse
6. Innkomne forslag
7. Valg

Årsberetning 2011 – 2012

Generelt om driften
Driftsåret 2011/2012 har vært et innholdsrikt år for Jar Skoles Strykeorkester.
Kvaliteten på orkesterets virksomhet og ulike arrangementer har etter styrets mening vært på høyde
med det vi har vært vant til de siste årene. Det jobbes aktivt fra år til år med å fremme musikkglede,
musikkkompetanse og et godt sosialt miljø blant medlemmene. Orkesteret er 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. Medlemmene kommer fra et større område i hele
regionen Oslo, Bærum og Asker. Orkesteret har et godt samarbeid med Jar Skole.
Om Styret og styrets arbeid
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Vara
Vara
Skolens repr.
Orkesterrepr.

Hans Chr. Grønsleth (informasjon og web)
Anja Strandskogen (medaljer og medlemmer)
Hilde Jåsund (arrangement)
Arne B. Sletsjøe (kasserer)
Kjersti Kviseth (Loppegeneral)
Anne Julie Bergsholm Nesse (instrumenter og tur)
Christine Juul (tur)
Siv Marit Stavem (tur)
Stein Folden Bakken
Isabelle Royer
Jenny Østenstad og Anders Bendiksen (hovedorkesteret)
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Styret har hatt 7 styremøter i året som har gått. Styremøtene går på rundgang og det er godt
samarbeidsklima og god stemning rundt bordet. Vår dirigent Torunn er med på alle styremøter. Arbeidet
er godt fordelt som dere ser i tabellen over. Det er viktig at styret består av foreldre fra både Junior- og
Hovedorkester for å sikte kontinuitet og balanse.
Arne B. Sletsjøe har vært regnskapsfører i perioden og Tore Vidding har vært revisor.
Valgkommiteen har bestått av Carl-Olav Løvald, Frode Hølleland og Johanna Öster.
Møter og styreaktiviteter
Årsmøtet 2011 ble avholdt på Haraldvangen 16.10.2011. Det har ellers vært avholdt 7 styremøter (se
over), samt diverse møter i tur- og loppemarkedskomiteen i året som har gått. Lageret har også blitt
ryddet ved flere anledninger for å holde en god oversikt.
Hjemmeside
Orkesterets hjemmeside www.strykeorkesteret.no er orkesterets hovedinformasjonskilde. Vi anbefaler
at dere sjekker for nyheter og ser på den oppdaterte aktivitetskalenderen og nyhetsarkivet. I tillegg
oppdateres våre egne facebook-sider løpende med bilder, invitasjoner og annen informasjon. Bli gjerne
venn eller meld deg inn i gruppen. Orkesterets offisielle e-postadresse er post@strykeorkesteret.no.
Du kan også høre opptak fra ulike konsterter og filmopptak på våre hjemmesider.
Om medlemssituasjonen i orkesteret
Medlemsmassen pr. oktober 2012 (sammenlignet med fjoråret):
Medlemmer
Aspiranter

Medl. okt 2012
2

Medl. okt 2011
16

Juniororkester

24

18

Hovedorkester

17

22

SUM

43

56

Hovedorkester: Medlemstallet i hovedorkesteret har sunket noe fra i fjor da det var mange medlemmer
som i våres hadde en naturlig avgang fra orkesteret.
Juniororkesteret: Juniororkesteret har derimot hatt en stor økning og er nå større en hovedorkesteret.
Aspirantene: Det har blitt avholdt 2 rekrutteringsøvelser for nye medlemmer i løpet av året som har gått,
sist i oktober i samarbeid med Jar Skole.
Vår dirigent og instruktør
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 33 sesong med orkesteret. Vi er heldige som har
Torunn som musikalsk ansvarlig og samarbeider godt med styret og er godt likt av våre medlemmer.
Torunn har også god kunnskap om sosiale relasjoner i orkestrene, noe som er viktig for å videreutvikle
orkesteret og skape et godt miljø.
Vi ønsker Torunn fortsatt lykke til med å spre sin godt humør, kunnskap og musikalitet til våre barn.
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Instrumenter
Orkesteret er for tiden tilfredsstillende dekket med instrumenter : 51 fioliner, 16 celloer, 3 kontrabasser,
totalt 70 instrumenter. Dog trengs noe vedlikehold: 9 fioliner må ha større reparasjoner, 6-7 må ha nye
strenger og buer, og det mangler flere buer i ulike størrelser. Hornås er overarbeidet, men Fiolinmaker
Nedregård har sagt ja til å vurdere reparasjoner i sommerferien. Torunn har kjøpt inn 5 nye og det kom
inn en fra loppemarkedet. Orkesteret har mottatt stipend fra Jar Vel til innkjøp av nytt materiell.
Øvelser og undervisning
Alle øvelser foregår i musikkrommet på Jar Skole. Tirsdag er felles øvelsesdag i orkesteret.
Juniororkesteret øver fra 17.00 – 18.00. Hovedorkesteret spiller fra 18.00 – 20.30 inkludert en liten
pause med hjemmbake kaker som går på rundgang blant hovedorkesteret. Dette er selvsagt et
høydepunkt på kvelden. Det er alltid orkestervakt fra styret tilstede og det er hyggelig om dere stikker
innom for en prat eller om dere har noen spørsmål.
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. Noen har egne instrumenter, andre leier
instrumenter av strykeorkesteret. Leie faktureres sammen med kontingenten.
For aspiranter har det vært arrangert samspillgrupper med Tove Margrethe Erikstad, Cello. Tove
Margrethe har vært tilknyttet orkesteret en tid, og det fungerer fint.
Aktiviteter 2011/2012
Det har som vanlig vært et aktivt år med øvelser, konserter, oppdrag, sosiale arrangmeneter og turer til
utlandet for begge orkestre. Aspirantene har også vært med på flere arrangementer både enkeltvis og i
aspirantsamspillsgruppen.
Arrangementer høsten 2011
Oktober
 Haraldvangen-seminar med over 50 deltagere. Godt musikalt og sosialt utbytte
med samhold på tvers av aldersgrupper og kjønn. Fantastisk underholdning og
sporlek, godt arrangert av de eldste i orkesteret.
 Konsert og Årsmøte 2011
 Øvekonkurransen lansert og startet med premiering på juletrefesten.
November



Høstkonsert i Camp på Ringstabekk skole.

Desember



Julekonsert i Jar kirke under ledelse av Bjørn Vadholm fra Strykeorkesterets
Venner. Musikalske godbiter fra proffer i nærmiljøet. Fantastisk bra.
Spilling i Jar Kirke under skolegudstjeneste
«Vi spiller julen inn» i forbindelse med gudstjeneste på julaften i Jar Kirke
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Arrangementer vinter, vår og høst 2012
Januar
 Orkesterets tradisjonsrike juletrefest
 Spilleoppdrag, kvartett, hos samarbeidspartner RWE Dea Norge
Mars




Seminarserie for Junior-orkesteret med Vestregionens Ungdomssymfoniorkester
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.

April




Generasjonsdagen – Jar Skole (gir inntekter til orkesteret)
Konsert med Vestregionens Ungdomssymfoniorkester i Asker Kulturhus

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



Tur for Juniororkesteret til Strömstad/Daftö. Daftö-turen har nærmest blitt en
tradisjon, og var like vellykket i år som tidligere år. Deilig lunsj på Koster
Trädgårder og konsert på Ekenes hotell. Konserten i Byparken i Strømstad ble
avlyst grunnet regn, men alle var glade for en liten tur innom Norby. Takk til vår
eminente reiseleder Christine J.
Sommerkonsert med picknic. Etter samarbeidet to siste år, fikk vi også i år låne
foajeen på Oslo International School på Bekkestua.
Tur for Hovedorkesteret gikk i år til Uppsala. Turen var vellykket og
orkestermedlemmene koste seg i en flott by med ulike opplevelser, shopping,
sightseeing og noen konserter. Takk til våre eminente reiseledere Siv Marit S., og
Anne Julie B. N.




September



Loppemarked 2012
Se egen rapport under

Rapport fra Loppekommiteen
Loppemarkedet 15. september var en suksess med strålende dugnadsånd i strålende solskinn. Mer enn
nok lopper var påmeldt, og vi fikk hentet 99% av de innringte tilbud. Var det tilfeldig at det var Torunns
kommode som ikke ble hentet tro? Til tross for ca 25% færre medlemmer i orkesteret enn de siste årene
nådde vi knappe 200.000,- i omsetning, det er en høyere innsats og inntekt per medlem enn årene før.
Ikke minst takket være «oldermannsligaen» også kalt «Strykeorkesterets Venner» og ekstra
familiemedlemmer gikk det supert! Kafeen utvidet sine grenser og serverte wraps og popcorn og fikk
omsetningsrekord. Loppekomiteen bestod av 6 foreldre som hadde lagt ned mye innsats, (som i alle år
før), både før, under og etter loppemarkedet.
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Loppemarkedet er obligatorisk for alle som er med i Strykeorkesteret og er en flott anledning til å bli
kjent med hverandre. Kveldene før og selve «Dagen» preges av godt humør og stor pågangsvilje.
Loppemarkedet er orkesterets viktigste inntektskilde. Inntektene fra loppemarkedet er helt nødvendige
for å opprettholde orkesterets drift.

Årets loppemarked må igjen sies å være en knallsuksess og vi takker dere alle som deltok. Styret takker
ekstra til Loppekommiteen 2012 med Kjersti Kviseth (Loppegeneral), Ervin Strandskogen, Stein Folden
Bakken, Tore Widding, Atle Bøckmann og Ingeborg Olsvik.

Hold av datoen for neste Loppemarked: Tordag 29.,fredag 30. og lørdag 31. august 2013.
Rapport fra Turkommiteen
Hovedorkesteret til Uppsala
16 orkestermedlemmer inkludert 2 fra juniororkesteret dro til Uppsala. To foreldre (Siv Marit og Anne
Julie, begge fra styret) og Torunn var med. Konserter ble holdt utendørs i Linnès hage og utendørs på en
høyde ved Uppsala slott, til glede for turistene. Gruppen besøkte vitenskapsmuseet i Uppsala og enkelte
av jentene oppnådde helt klart "svart belte i shopping". Siste dagen dro vi på blåtur til Sigtuna og
Stockholm, med wasamuseet og en liten handletur før vi spiste middag i Gamla stan. En fantastisk flott
gjeng å være på tur med.
Vi takker reiseledere for et flott opplegg. Det er mange som gleder seg neste års store tur.
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Juniororkesteret til Daftö
Den årlige turen for juniorkesteret til Daftø fant sted 8-10/6.
I alt deltok 21 barn - hvorav 17 orkestermedlemmer og 4 søsken, samt 10 voksne.
Fredagen gikk med til innsjekk, fordeling av hytter, øvelse og middag. Og selvfølgelig minigolf. Mange av
barna trosset regnværet og spilte flere runder - har man først blitt våt kan man jo like gjerne fortsette litt
til?
Lørdag var vi mer heldige med været. Vi hadde en fin båttur til Koster. Der var det først lunsj på Kosters
Trädgårder, så en hyggelig spasertur over til Ekenes hvor vi holdt konsert. Det var noe regn i luften, så
det var så vidt vi fikk gjennomført konserten.
Nytt av året var Daftø-land, de fleste synes det var gøy. Søndag var det utsjekk. Vi skulle egentlig spille
konsert i Bypaviljongen i Strømstad, men i år regnet det vekk. Utover det var alle enige om at det hadde
vært en fin tur.
Vi takker reiseleder (Christine fra Styret) for et flott opplegg. Det er mange som gleder seg neste års
Daftö-tur.
Medlemskap for orkesteret
Orkesteret er medlem av De Unges Orkesterforbund (UNOF)
Forsikringsavtale
Orkesterets medlemmer og instrumenter er forsikret i IF skadeforsikring gjennom De Unges
Orkesterforbund (UNOF).
Økonomirapport
Orkesteret går inn i et nytt aktivitetsår med en sunn økonomi. I året som har gått har kostnadene vært
noe under budsjett og inntektene noe lavere en budsjett. Orkesteret har som vi vet hatt noen færre
medlemmer som har påvirket både inntekter og kostnader.
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 51.050,- og en ”egenkapital” på kr. 362.513,-. Denne
egenkapitalen består i hovedsak av bankinnskudd og sikrer at orkesteret har trygghet for drift om
loppemarkedsinntektene skulle falle drastisk. Styret tror ikke det vil skje de nærmeste årene.
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. I år som i fjor, ønsker styret å bidra til
subsidiering av Haraldvangen-seminaret og øke subsidieringen på turene i året som kommer. Det er tatt
litt høyde for dette i budsjettet for neste år. Det er derfor styrets anbefaling at dette kommer
medlemmene til gode også gjennom flere sosiale arrangementer for å styrke miljøet i orkesteret, innkjøp
av utstyr, noter, instrumenter og andre tiltak som styrker orkesterets virksomhet. Årets loppemarked har
gitt en sunn start på det nye året.
Vi var så heldige å motta kr. 10.000,- i støtte til instrumenter fra Jar Vels Fond i året som gikk. Det er vi
glade for og pengene vil bidra til bedre instrumenter og buer i orkesteret.
Vi takker våre eksterne støttespillere for økonomiske bidrag.
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Regnskap 2011 - 2012
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Noter til Regnskap 2011 - 2012
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Revisors beretning 2011 - 2012
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Budsjett 2012 – 2013
Styret legger frem følgende budsjett for Årsmøtet for sin virksomhet for året vi nå går inn i.
Grunnet strykeorkesterets økonomi, vil det fremlagt budsjett gi rom for videreutvikling med de
rammer og forutsetninger som er lagt til grunn.
Styret anbefaler Årsmøtet å godkjenne det fremlagte budsjettforslag.
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Strykeorkesterets venner
Vi vil også gjerne en uformell gruppe av tidligere foresatte og medlemmer. Vi kaller dere for
«Strykeorkesterets venner». Vi fikk god hjelp på årets loppemarked og vil også i fremtiden glede oss til å
se dere på konserter og kanskje ta i når det trengs. I denne gjengen er det mange gamle
orkestermedlemmer og ditto-foreldre som alltid er positive til å hjelpe til. Igjen tusen takk til dere.
Det er mange å takke
Styret takker dirigent Torunn, aspirant-instruktør Tove Margrethe, alle våre instruktører som deltar på
Haraldvangen hvert år, foreldre og foresatte, medlemmer, Jar Skole, Ringstabekk Skole, Oslo
International School, Musikkskolen, Jar Vel, våre sponsorer og alle andre som har bidratt med støtte i det
foregående år.

Jar, 24. oktober 2012
Styret i Jar Skoles Strykeorkester

Hans Chr. Grønsleth
Leder

Sign
Kjersti Kviseth

Vara:
Vara
Skolens repr.
Orkesterrepr.
Orkesterrepr.

Sign
Anja Strandskogen

Hilde Jåsund

Sign
Anne Julie Bergsholm Nesse

Siv Marit Stavem
Stein Folden Bakken
Isabelle Royer
Jenny Østenstad
Anders Bendiksen

Vedlegg: Referat fra årsmøtet 2012.

Årsrapport til Årsmøte på Haraldvangen 28. oktober 2012

Arne B. Sletsjøe

Christine Juul

Referat fra Årsmøtet i Jar Skoles Strykeorkester,
Haraldvangen 28. oktober 2012.
1. Navneopprop.
24 stemmeberettigede, representerer 29 av 43 orkestermedlemmer.
2. Godkjenning av innkalling.
Innkallingen ble godkjent.
3. Valg av referent.
Arne B. Sletsjøe ble valgt.
4. Årsberetning.
Hans Christian Grønsleth redegjorde og beretningen ble godkjent.
5. Regnskap, budsjett og revisors uttalelse
Arne B. Sletsjøe redegjorde og revisors beretning ble opplest. Regnskapet
ble enstemmig godkjent. Budsjettet ble enstemmig vedtatt med følgende
kommentar: Dersom økonomien er sterk og det går mot et overskudd,
brukes dette overskuddet til å subsidiere turene.
6. Innkomne forslag
Ingen forslag var kommet inn.
7. Valg.
Carl-Olav Løvald redegjorde for valgkomiteens arbeid.
Følgende ble valgt:
Stein Folden Bakken (styremedlem)
Toril Eine (nytt styremedlem)
Sveinung Hansli (nytt styremedlem)
Siw Stavem (vara)
Kristin Sofie Waldum (vara)
I tillegg består styret av:
Arne B. Sletsjøe
Anja Strandskogen
Anne Julie Bergsholm Nesse
Christine Juul
Valgkomiteen har ikke klart å finne en ny leder, og det overlates derfor
til det nye styret å konstituere seg selv på første styremøte.
Ny valgkomite for 2012/2013: Hans Christian Grønsleth og Hilde Jåsund.
Hans Christian Grønsleth og Hilde Jåsund ble takket av for sitt arbeid i styret i strykeorkesteret.
Referat ved Arne B. Sletsjøe
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