
Referat fra styremøte  
Onsdag 22.01 2020 kl. 19.00 hos Tor 

Tilstede: Oddvar Johansen, Per Johan Houen, John Herland, Ola Moe, Gudrun Engan Tronsaune 

og Tor Berre. 

 

1. Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 19.12.2019 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Årsmøte 
 Oddvar orienterte om at Lille Skansen er bestilt fra kl. 1830. Årsmøtet starter kl. 19.00. 

Vedtak: a) Årsmeldinga godkjent, og blir oppdatert med et punkt om økonomi etter at 

regnskapet er gjennomgått. 

b) Regnskapet godkjent. Viser et overskudd på kr. 23 601. 

c) Budsjettet godkjent med en endring: Inntektene fra konserter øker med kr. 10 000 og 

vi setter opp en diversepost på utgiftssiden med et tilsvarende beløp. 

d) Valgkomiteens innstilling referert. Den blir sendt ut sammen med de øvrige 

sakspapirene. 

 

3. Vinterfest 

Oddvar og Tor orienterte om planlagte prisoverrekkelser. Ola la fram utkast til diplom 

som skal følge med Nøkken-kransen. 

Vedtak: Utkastet til diplom ble godkjent og Ola sørger for at diplomene blir trykt. 

 

4. Nøkkenkransen 

Oddvar har sendt ut forslag om at prosessen rundt kransen formaliseres. 

Vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 

 

5. Oppdrag framover 

Vi gikk gjennom mulige oppdrag i 2020. 

Vedtak: Følgende oppdrag er enten avtalt eller vurderes: 

- 25.03          Trondhjems Hospital (avtalt) 

- 25.03        Strinda historielag på Strinda videregående (avtalt) 

- Mai            Byåsen skole (Ola avklarer) 

- Mai              Rockheim (Johan avklarer) 

- 04-07.07    Landsfestivalen for kor (påmeldt) 

- August Ladestien (Tor avklarer) 

- September Kulturnatt (vi melder oss på) 

- 24-29.09 Kortur til Albir (turkomiteen) 

- Nov  Høst/forjulskonsert (til avklaring i styret) 

- 06.12  Julekonsert Lademoen kirke 

- Des  D.D.E. (hvis vi blir spurt) 

- Des  Julemarkedet på Torvet (Tor melder oss på) 

 

6. Rekruttering – oppsummering av venneøvelsen 

Det ble ingen venneøving fordi bare to aktuelle «kandidater» var innmeldt. Det ligger 

likevel en del aktuelle personer i systemet som ikke kunne møte denne kvelden. 

Vedtak: Vi følger opp disse personene og oppfordrer dem til å komme innom på en vanlig 



øvelse. 

 

7. Landsfestivalen i juni 

Tor informerte om siste nytt fra korforbundet med program for festivalen og frist for 

påmelding. 

Vedtak: Vi satser på å være et synlig kor under festivalen. 

a) Tor informerer om festivalprogrammet i Nøkken-info 

b) Tor lager påmeldingsskjema slik at alle kormedlemmer (og evt. ledsagere) kan melde 

seg på som festivaldeltakere og samtidig krysse av for personlige ønsker når det gjelder 

«Perler for kor og orgel» i Nidarosdomen. 

c) Vi melder oss på «Kor i katedralen» 

d) Vi melder oss på «Verdslige konserter» og Tor undersøker om denne påmeldingen 

også omfatter sang i byrommet. 

e) Tor undersøker om det er mulig for ledsagere bare å betale for sangerfesten. 

f) Vi drøfter på en korøving om vi skal melde på hele koret på en av sangene i «Perler for 

kor og orgel», f.eks. Ave Verum. 

g) Vi må sette av tid fra mars til å øve på fellesnummeret i åpningskonserten – «Bergtatt» 

av Jan Magne Førde. 

 

8. Kortur i september 

Ola la fram det siste tilbudet fra The Vibe om en tur til Albir fra 24-29. september til en 

kostnad på kr. 8 395.- pr. person. En skisse til dagsprogram utarbeidet av Kjell Hansen ble 

også lagt ved. 

Vedtak: Styret stiller seg svært positive til opplegget og ber om at reisekomiteen legger 

fram endelig opplegg så snart som mulig. 

 

9. Besøk av Gifford Lind 

Oddvar orienterte om at Gifford Lind kommer på øvinga 27. januar, og at han har med seg 

kona dit. Vi gjennomfører øving som normalt, men vi regner med at Giffordi vil synge i 

pausen. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

10. Søknad om permisjon 

Torbjørn Sølsnes har søkt om utvidet permisjon til sommeren 2020. 

Vedtak: Søknaden innvilges. 

 

11. Referat fra programkomiteen 

Ivar Hellesnes har bedt om at referatene fra PK blir tilgjengelige. 

Vedtak: Vi legger PK-referatene ut på den interne delen av hjemmesida vår. 

 

22.01.20/Tor Berre  

  

  

 


