
Referat fra styremøte i Nøkken 
Mandag 12. august 2019 kl. 19.00 hos Oddvar 

Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Terje Engevold, Ola Moe, Gudrun 

Engan Tronsaune og Tor Berre. 

 

1. Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 27.05.2019 ble godkjent uten merknader. 
 

2. Sommerflørten 
91 billetter ble solgt – 15 gratisbilletter, først og fremst til Konsonantkompaniet. Det 

økonomiske overskuddet ble kr. 4.495.- 

Oddvar refererte ellers allmøtets konklusjoner:  

-Lokalet var ikke godt å synge i 

-Matopplegget fungerte ikke 

-Gjestekoret fungerte ikke i denne settingen. Bedre dialog neste gang. 

-Kompet var for dårlig forberedt 

-Standupnummeret fungerte ikke 

-Konserten ble for lang og vi valgte feil åpningsnumre 

-Men mye bra å bygge på og lære av til lignende arrangementer 

Vedtak: Tas til orientering 

 

3. Repertoaret i høst 
Allmøtets innspill ble referert.  

Vedtak: Innspillene sendes over til programkomiteen. 

 

4. Førjulskonserten 
Repertoaret for konserten er i hovedsak klart, men skal endelig bestemmes av 

programkomiteen.  

Vedtak:  Det holdes to konserter på Ringve onsdag 20. november kl. 1730 og 20.  

Organisasjonskomite: Oddvar (leder), Gudrun (musikalsk leder), Johan (teknikk) og Ola 

(billettsalg/PR). 

Vi øver med komp (Karsten Skarphol og Ole Andreas Norum) mandag 11.11 og mandag 

18.11 på Ringve (øvingsstart kl. 18). 

Det er et mål å selge flere billetter utenfor «egne rekker» ved aktiv bruk av sosiale 

medier. 

Alle oppfordre om å komme med forslag til navn på konserten. 

 

5. Rekruttering - medlemssituasjon 

John Herland kommer tilbake etter permisjon, mens Torbjørn Sølsnes vurderer å forlenge 

permisjonen til nyttår. Runar Musum hadde tenkt å starte igjen, men han må re-operere 

etter beinbruddet i vinter, og kommer ikke tilbake før han er på beina igjen. 

Geir Halland har meldt seg ut av koret. 

Tor er litt forsinket med kontaktrunden til alle medlemmene om potensielle kandidater. 

Vedtak: Vi har fokus på å rekruttere 1. tenorer, og følger ellers opp de navnene vi får på 

blokka. Gudrun snakker med PJ om en aktuell kandidat. 

 

6. Korfest 

Sivert orienterte om at komiteen har snakket sammen både om tid og sted uten å 



konkludere. De ser etter et annet sted enn Havstein, og tror det er best med et tidspunkt i 

oktober. 

Vedtak: Komiteen kommer tilbake med forslag så snart som mulig. 

 

7. Kor i kulturnatten  

Konserten foregår på Foajescenen i Olavshallen og vi skal synge som kor nummer fire kl. 

18.45.  Vi har 15 minutter fra vi går på scenen til vi går av. Program må være innmeldt 

innen 30. august. 

Vedtak: Gudrun plukker ut de sangene vi skal synge basert på den forutsetningen at vi 

synger sanger uten komp og sanger hun kan akkompagnere. Tor sender inn før 30. 

august. 

 

8. Julekonsert Lademoen kirke 

Basert på det som ble sagt på allmøtet er vi påmeldt på julekonserten i Lademoen kirke 8. 

desember.   

Vedtak: Tas til orientering. 

 

9. Hjemmesida vår 

Den gamle nettsida er nå tatt ned og en ny foreløpig side er oppe. Vi håper å få lagt ut 

aktuelle noter og lydfiler i løpet av uka. 

Vedtak: Hvis ikke dette lykkes, sender Ola ut aktuelle lydfiler og noter til medlemmene. 

Gudrun sender info til Tor og Ola i løpet av torsdag. 

 

10. 2020 

Det er landsfestival i Trondheim 4-6. juni. Vi er dessuten invitert til Fosen sangerfestival 

på Brekstad 12-14. juni med Bel Canto som arrangør. I tillegg har reisekomiteen lagt fram 

forslag til utenlandstur høsten 2020. 

Vedtak: Styret foreslår at vi melder oss på landsfestivalen i Trondheim og tar dette opp 

med medlemmene på en av de første øvingene. Vi melder oss derfor ikke på Fosen 

sangerfestival. 

Reisekomiteen legger fram konkret forslag til høsttur 2020 så raskt som mulig. 

 

11. Strinda historielag 

Tor orienterte om at han har skrevet en artikkel om Nøkkens første leveår til Strinda 

historielags årbok for 2019.  

 

 

12.08.19/Tor Berre  

  

  

 


