
Årsmøtet i Det norske Orgelselskap 2012

Sofienberg menighetshus i Oslo. Den 10. februar kl 16.00

Sak 1)  Godkjenning av innkalling og sakliste. Ingen bemerkninger.

Sak 2)  Valg av ordstyrer og referent. Abram Bezuijen ble valgt som ordstyrer. Nils G. 
Torkildsen ble valgt som referent.

Sak 3)  Godkjenning av styrets beretning. Ble godkjent.

Det ble rettet stor takk til redaktøren for hans innsats, som oppfordret alle medlemmer til å 
bidra. Ble også rettet stor takk til Øyvind Kåre Pettersen for hans innsats for å samle en 
liste over nye orgler som er bygget i Norge. Det ble stilt spørsmål om hvorfor DNO har en 
slik liste npr også KA jobber med en database. KA's liste er ikke offentlig, dessuten er 
DNO's liste mer som en linksamling å regne.

Sak 3b) Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskaps pipebank på Austrått 
gård (pipebanken). Skrivefeil på kjøp av stemme til Vang kirke. Organisten heter Johan M. 
Røsand. Brønnøy orgelet fra 1960 ble bygget av J.H. Jørgensen.
 
Sak 4)  Godkjenning av revidert regnskap. Det ble godkjent.

Sak 4b) Godkjenning av regnskap for pipebanken. Det ble godkjent.

Sak 5)  Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. Vedtatt at nivået på de 
norske kontingentene videreføres.

Sak 6)  Valg av styreleder for 2 år.  Abram Bezuijen ble gjenvalgt.

Sak 7)  Valg av to styremedlemmer for 2 år, Liv Skoglund og Hans Jacob Tronshaug ble 
gjenvalgt.

Valg av to varamedlemmer for 1 år. Rune Molvik og Dietrich Johannes Buder ble gjenvalgt.

Sak 8)  Valg av revisor for 1 år.  Steinar Moen ble gjenvalgt.

Sak 9)  Valg av Valgkomiteen. Hele komiteen ble gjenvalgt for 1 år. Det er Mathias Becker, 
Jens Barland og Bjørn Boysen.

Sak 10) Innkomne saker.

Niklos K. Besteland ønsker at foreningen skal prøve å påvirke NRK radio til å spille mer 
orgelmusikk. Etter forslag fra Anders Hovind skal styret ta denne saken videre til 
Lytteforeningen for klassisk musikk.
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