
Referat fra styremøte  
Onsdag 04.03 2020 kl. 19.00 hos Oddvar 

Tilstede: Oddvar Johansen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Terje Engevold, Ola Moe, Gudrun 

Engan Tronsaune og Tor Berre. 

 

1. Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 22.01.20 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Utmelding 
Arne Kristiansen har i brev meddelt at han melder seg ut av koret med umiddelbar 

virkning på grunn av stemmeproblemene sine. 

Vedtak: Utmeldinga tas til etterretning. Etter eget ønske får han fortsatt tilsendt info om 

eksterne Nøkken-arrangementer og Nøkken-fester. 

 

3. Permisjonssøknader 

Per Egil Mjaavatn og Ragnar Tessem søker om permisjon fram til sommeren. 

Vedtak: Søknadene innvilges. 

 

4. Personalsak 

NB! Alle personalsaker tas ut av referat som legges ut på nett. 

 

5. Konstituering og fordeling av arbeidsoppgaver 

Vedtak: Ansvaret for de viktigste arbeidsoppgavene blir fordelt på følgende måte: 

Styremøter, sakliste og innkalling Leder 
Oppmøtelister, referater, 
informasjon 

Sekretær 

Regnskap,  økonomisaker Kasserer og Øyvind Johansen 
Korforbundet, representasjon Arve Winsnes og dirigent 
Repertoar Programkomiteen 
Øvingslokale, servering på øvingene Åge Pedersen, Arvid M. Hansen og Ola Moe 
Utstyrsansvarlig/materialforvalter John Hassel og Johan Tangen 
Lydfiler/noter  Ola Moe 
Praktisk oppfølging av nye 
medlemmer 

Stemmekontaktene 

Internett Tor Berre og Hans Kristian Tiller 
Facebook Tor Berre og Sivert Johnsen 
Fane John Herland 

Tor tar kontakt med de som er foreslått og melder tilbake til styret. 

 

Styret innstiller på følgende medlemmer av korets to faste komiteer: 

Festkomite: Odd Rune Johansen (leder), Jan Henning Lesund og Gustav Eidsaune. 

Komiteen rekrutterer selv ett nytt medlem. 

Reisekomite: Kjell Hansen (leder), Ola Moe og Oddvar Johansen og Kjell Hansen. 

Ola spør Kjell om å overta lederansvaret i komiteen. 

 

6. Årsrepertoaret 

Oddvar la fram PKs repertoarbase for konsertene 2020. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 



7. Landsfestivalen for kor 

Tor orienterte om  de påmeldingene som Nøkken har sendt inn til korforbundet i tillegg til 

dirigent: 30 sangere, 24 på sangerfest og 4 ledsagerbevis med sangerfest. 15 sangere er 

påmeldt «Musikalsk byvandring» på Bakklandet uten at noen er spurt ennå. 3 sangere er 

påmeldt Mozart, 1 Händel og 1 Bach. 

Oppsettet for konsertene vi skal være med på er slik: 

 

Fredag 5. juni  

11:45 Øving/oppvarming til åpningskonsert med «Bergtatt» av Jan Magne Førde 

15:00 Åpningskonsert i Nidarosdomen. Vi er 3 mannskor som synger del 1: 

  Harstad Mandskor, Klæbu Mannskor og Mannskoret Nøkken.  

  Del 6 og 7 synges av alle kor (32). 

18:00 Kor i Katedralen sammen med Havdur, Harstad Mandskor, Hitterklang,  

     Mysen Mannskor, Oppdal Songlag og Vega Songlag. 

 

Lørdag 6. juni 

12.00  Sang i Ravnkloa sammen med Sangkoret Teleklang, Leka Blandakor, Vega  

         Songlag og Skjåk Songlag (kan bli droppet på grunn av konserten kl. 13). 

13.00 Olav Tryggvason og Landkjenning på Torvet med 6 mannskor. I tillegg til oss 

er det Bergegarda Mannskor, Freidig Mannskor, Harstad Mandskor, Klæbu 

Mannskor og Mysen Mannskor. Musikkforeningen Nidarholm akkompagnerer 

på Landkjenning. 

15.00 Verdslig konsert i Royal Garden sammen med Hareid Kammerkor, Harstad  

 Mandskor, Nittedal Bygdekor, RiTardando og Steinkjer Blandakor. 

 

 Vedtak: Noter og lydfil til «Bergtatt» blir sendt ut i Nøkken-info. Der blir det også gitt 

mulighet til endelig påmelding av enkeltpersoner til seminarer, festkonsert, 

sangertrikk og turer.  

Innen 1. april må vi sende inn vårt konsertrepertoar og evt. melde oss på lunsjer 

og middager.   

 

8. Kortur 2020 

Ola orienterte om påmeldinger og opplegg. Det er nå 41 påmeldte til turen, 4 er usikre. 

Antallet kan justeres oppover fram til 20. mai. 

Styret diskuterte turen i lys av Corona-situasjonen, og gikk gjennom de ulike ordningene 

for refusjon av kostnader i samband med en evt. avlysning på grunn av Corona. Reisebyrået 

«The Vibe» er medlem av Reisegarantifondet. 

Vedtak: Vi undertegner nå kontrakten med reisebyrået og betaler depositum. Deltakerne 

blir bedt om å betale inn depositumet til Nøkken. 

 

9. Nøkkenkransen – utmerkelser 

Oddvar orienterte og la fram en del alternativer når det gjelder formalisering av 

Nøkkenkransen, kriterier, status og jury. 

 

Vedtak:  Nøkken-kransen blir formalisert som «Årets utmerkelse» for medlemmer av 

Nøkken som har bidratt spesielt positivt til korets drift. Prisvinneren blir hvert år valgt ut 

av en jury oppnevnt av styret og deles ut på en korfest med partnere.  

I årets jury oppnevnes Sivert Johnsen (leder), Håkon Lasse Leira og Tor Berre. Juryen 

utarbeider forslag til statutter for Nøkkenkransen. 

Nøkken hedrer i tillegg sangere for lang og tro tjeneste med Norges korforbunds 



fortjenestemedaljer etter 40, 50, 60 og 70 år som korsangere. 

Nøkkens høyeste utmerkelse er æresmedlemskap. Denne utmerkelsen kan gis til sangere 

som både har lang fartstid i koret og som i tillegg har gjort en spesielt stor arbeidsinnsats 

av betydning for koret. 

 

10. Neste møte 

Vedtak: Neste møte blir onsdag 22. april. 

 

04.03.20/Tor Berre  

 


