
Referat fra styremøte i Nøkken 
Onsdag 25. januar 2021 kl. 19:00 hos Oddvar
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, 
Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre.

1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 16.12.20 ble godkjent uten merknader.  

2. Oppstart 2021
26 sangere har sagt seg interessert i å være med på gruppeøvinger når det 
blir åpnet for dette. Videre har Gudrun meldt koret på et digitalt kurs i 
sangteknikk.
Vedtak: Koronabestemmelsene gjør det ikke mulig å starte med 
gruppeøvinger ennå, men vi forbereder oss på å starte, først med 
stemmevise grupper og siden med grupper på tvers av stemmegruppene 
hvis koronabestemmelsene gjør det mulig i forhold til reglene om kohorter. 
Det blir sendt ut info om dette og om sanger det er ønskelig at vi øver på 
hjemme. 
Tor inviterer til utendørs turtreff i begynnelsen av februar.
Styret støtter påmeldingen på det digitale kurset. Gudrun velger instruktør 
og gjør avtale med instruktøren om tidspunkt og praktisk gjennomføring. Vi 
ønsker at kurset blir gjennomført i øvingstid mandag.

3. Årsmøtet 2021
Vi gikk gjennom forslag til årsmelding, regnskap, budsjett og ble også 
orientert om valgkomiteens innstilling. 
Vedtak: Vi opprettholder vedtak om å avholde årsmøtet 22. februar i 
øvingslokalet. Hvis det ikke er mulig å møtes fysisk, blir det digitalt 
årsmøte.  
Årsmelding for 2020 ble godkjent. Regnskap for 2020 ble godkjent med 
forbehold om revisorgodkjenning. Budsjett for 2021 ble vedtatt med et 
underskudd på kr. 15 000.

4. Nøkkens historie
Historieboka som Tor Berre er i ferd med å fullføre er hans eget prosjekt, 
men han søker om en garanti fra Nøkken, basert på at Nøkken overtar 
restopplaget pr. 1. mars 2022.
Vedtak: Nøkken garanterer for et beløp på inn til kr. 10 000, tilsvarende et 
restopplag på 50 bøker.

5. Jubileumskonserten 2021
Vi diskuterte konserten i lys av at koronasituasjonen foreløpig har gjort det 
umulig å øve etter nyttår.
Vedtak: Jubileumskomiteen får fullmakt til å se på både tidspunkt og lokale
nok en gang. Vi skriver ikke under avtalen med Olavshallen i denne 
omgang,

6. Søknad om kompensasjon fra krisepakken
Regjeringen har kommet med forslag til regelverk for en 
stimuleringsordning for frivilligheten som kan være aktuell for oss på flere 



punkter.  Ordningen gjelder fra 1. januar, men søknadsskjemaet er ennå 
ikke klart.
Vedtak: Vi kommer tilbake til dette når det er mulig å søke. 

7. Mentorhelg
Mentorhelga i februar er utsatt, og nytt tidspunkt er april/mai.
Vedtak: Vi anbefaler helga 24-25. april og Gudrun formidler dette til 
mentor.

8. Saker fra korforbundet
- Januarkonferansen utsatt til 16-18. april
- Gnist-konserter 9. mai
- Sommerskolestipend 
- Sangerstevne 18-20. juni på Ørlandet
Vedtak: Arve og Gudrun melder seg på «januarkonferansen» på dagtid. 
Koret melder seg på verdslig Gnist-konsert. Vi søker ikke om 
sommerskolestipend og melder oss ikke på sangerstevnet på Ørlandet.

9. Neste styremøte
Vedtak: Med mindre det dukker opp nye saker til årsmøtet, blir det ikke 
nytt styremøte før etter årsmøtet.

25.01.21/Tor Berre 


