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Generelt
Årene som har gått siden årsmøtet i februar 2020 ble meget spesielle. Vi rakk akkurat
årsmøtet før Norge gikk i lock-down på grunn an koronaviruset. Da ble det slutt på konserter
og andre kulturelle arrangement som vi i venneforeningen er involvert i for resten av
vårsesongen.
Utover høsten 2020 åpnet det igjen for noe aktivitet for orkesteret med minimalt med
publikum i salen. Der var venneforeningen med for å lose publikum til anviste plasser i salen.
Det ble igjen nedstengning før jul som gjorde at det ikke ble behov for programutdelere.
Våren 2021 var det lite eller ingen aktivitet for venneforeningen. Etter samtale med leder av
valgkomiteen (Joar Fornes9 ble det avtalt at det sittende styre skulle sitte til vi kunne ha et
utsatt årsmøte til høsten 2021. Dette ble redegjort for alle medlemmer på meil og SMS. Det
ble heller ikke anledning til å møtes for å avholde årsmøte til høsten 2021 og styre vedtok at
de kunne sitte til nåværende års årsmøte.
Høsten 2021 ble det igjen muligheter for publikum i Olavshallen og venneforeningen stilte
opp for utdeling av program eller flyers.
Under hele denne tiden har det ikke vært mulig å arrangere kammerkonserter i Rådsalen.
Styret vedtok våren 2020 og ikke sende ut krav om kontingent for sesongen 20/21 med
bakgrunn i at mye var usikkert i forhold til oppdrag og tilbud vi kunne gi medlemmene.
TSOV har derfor pr i dag 423 medlemmer som betalte kontingent for sesongen 10/21 som da
blir vår tellende medlemsmasse.
Vi har fremdeles vår Facebook-side og hjemmeside. Det har dessverre vært liten aktivitet der
disse årene med tanke på den situasjonen vi har vært i.

På grunn av helsemessige årsaker måtte vår kasserer, Fanny Røskaft, trekke seg i løpet av
perioden og Ingrid Børset Sundet tok over kassererjobben. I løpet av desember 2021 fikk vi
en avtale med økonomisjef i TSO, Terje Strickert Samdahl, som fra nå tar seg av
regnskapsføringen for venneforeningen. Det er en stor lettelse at vi har fått en ordning slik
at regnskapet er i gode hender til en hver tid.

Møter
Styret har fortrinnsvis hatt møter på Teams i denne perioden, men har også kunne møttes i
TSO- kantina til ordinære styremøter.
Vi har hatt et møte TSO nye direktør, Anne Katrine Slungård, Informasjonssjef Tove Nervik
og markedskoordinator Therese Stavø-Gunhildsøien.
Styreleder Marit Follan har deltatt i møter i stiftelsen «Konserthusets venner». Stiftelsen har
i 2021 annonsert og tildelt tre stipend til musikere fra TSO.

Økonomi
Viser til vedlagt revidert regnskap for 2020 0g 2021. Vi har et overskudd på 55500 for 2020
og et underskudd på 5500 for 2021. Vi hadde som sagt ikke inntekter for 2021 da vi ikke
krevde inn medlemskontingent. Utgiftene er for tjenester via Styreweb (medlemsregister og
regnskap) og bank.
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