
Referat fra styremøte i Nøkken  
Onsdag 23. september 2020 kl. 19:00 hos Arve 

Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Gudrun Engan 

Tronsaune og Tor Berre. 

 

1. Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 19.08.20 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Medlemssituasjonen 

Vi har fått tre nye permisjonssøknader, alle for resten av dette semesteret: Torbjørn 

Sølsnes, Bjørn Helge Berge og Runar Musum. Det innebærer at 8 medlemmer nå er i 

permisjon. I tillegg er 4 medlemmer ute med det som kan  bli langvarige fravær: Knut 

Tangen, Karl Erik Grønnesby, John Herland og Øyvind Johansen. Lavere terskel for å melde 

vanlig sykdomsforfall fører også til flere kortvarige fravær, og vi må regne med at det er 

realistisk at bare om lag halvparten av korets 40 medlemmer vil være tilgjengelig på 

øvinger og ved opptredener så lenge koronaen vedvarer.   

Vedtak: Permisjonssøknadene til Torbjørn Sølsnes, Bjørn Helge Berge og Runar Musum 

innvilges. 

 

3. Økonomi 

Per Johan orienterte om den økonomiske situasjonen. Vi ser ut til å gå 40-50 000 kroner i 

minus i år på grunn av tapte inntekter fra konserter og vinlotteri. 

Vedtak: Tas til orientering. Styret vurderer det slik at koret tåler et slikt underskudd i 

denne spesielle situasjonen. 

 

4. Øvingssituasjonen 

Vi har nå fått avtale med Byåsen skole om leie av øvingslokale ut året (med forbehold om at 

skolen ikke blir rød sone). Vår motytelse er opptreden for skolens pensjonister før jul og på 

Byåsen-dagene til våren. 

Det går stort sett greit å følge smittevernreglene, men de kritiske punktene er før og etter 

øvelse hvor avstandsreglene ikke alltid blir fulgt godt nok. 

Oddvar er i kontakt med Havstein, men der er det foreløpig ikke klart for oss. 

Vedtak: Vi fortsetter å øve på Byåsen skole, men innskjerper avstandsreglene ved inngang 

og utgang og ved samtaler før og etter øvelse. 

 

5. Kor i kulturnatten 18.09 

Vi deltok med 15 sangere og 4 sanger på en overbygd scene i Borggården. Vi var godt 

oppmicket (inkl. retur) og det var en god opplevelse å synge ute igjen. Vi fikk også god 

respons fra publikum.  

 

6. Opptredener i høst/vår 

Vi har fått følgende forespørsler: 

- 25.10 Gnist-konsert i Ilen kirke 25. oktober (sagt ja) 

- 25.11 Sang hos Linda Sølvberg, Østmarkveien 7 

- 30.11 Revmatikerforeningens årsmøte – Prinsen hotell (sagt ja) 

- 06.12 Julekonsert Lademoen kirke (sagt ja) 

- 16.12 Konsert for Byåsen skoles pensjonister (sagt ja) 

- Minikonsert i vår Frue kirke – lørdag kl. 14 (forutsetter «ledig» lørdag) 



- 12.03 Sangertreff Sjetne (evt. 13.03) 

- 18.06 Konsert i Vår Frue kirke (sagt ja) 

Vi har også fått forespørsel om en høstkonsert på Havstein (i foajeen) og diskuterte 

dessuten en  liten «intimkonsert» for våre egne. 

 

Vedtak: Vi har nå fått så pass mange sangoppdrag i høst at vi dropper de planlagte 

stuntene. Vi melder oss ikke på med minikonsert i Vår Frue kirke og heller ikke på 

sangertreff med Sjetne. Styret går for følgende: 

- 25.10 Gnist-konsert i Ilen kirke 25. oktober  

- 26.10 Høstkonsert på Havstein – dagtid eller ettermiddag 

- 25.11 Sang hos Linda Sølvberg, Østmarkveien 7 – honorar kr. 2000/værforbehold 

- 30.11 Revmatikerforeningens årsmøte – Prinsen hotell  

- 06.12 Julekonsert Lademoen kirke. Oddvar undersøker om det blir noe av. 

- 16.12 Konsert for Byåsen skoles pensjonister 

- 16.12 Julekonsert på Havstein 

- 16.12 Vi går og spiser 

- 16.12 Egen minikonsert. Oddvar sjekker Borgstua. Ola sjekker Kulturbygget Byåsen skole 

- 18.06 Konsert i Vår Frue kirke (sagt ja) 

Tor melder oss på som interesserte i å synge på Torvet under julemarkedet. 

 

7. Kurs – «Den voksne stemmen» 

Korforbundet arrangerer kurset «Den voksne stemmen» søndag 8. november med Harald 

Bjørkøy som lærer. Dette er et kurs for enkeltsangere. 

Vedtak: Vi annonserer kurset i Nøkken-info. Påmeldingsfrist 15. oktober. 

 

8. Repertoaret 

Vi må ha et repertoar til jul. 

Vedtak: Gudrun lager et forslag til PK. 

 

9. 80-årsjubileet i 2021 

Arve orienterte om status. Jubileumsforestillingen blir på en av scenene i sentrum på selve 

jubileumsdagen 19. oktober. Forestillingen skal være en fortelling om Nøkkens 80 år i 

ord og musikk, evt. også i bilder. To proffer har sagt ja til å delta: Åge Aleksandersen og 

Harald Bjørkøy. Søknad om «Aktivitetsmidler for kor» er sent inn. Søknadssum 35 000 

kroner. Neste møte i jubileumskomiteen er 20. oktober.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

10. Neste styremøte 

Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 21.10 kl. 19.00 hos Tor 

 

23.09.20/Tor Berre  

  


