
Referat fra styremøte på telefon  
Torsdag 19.03 2020 kl. 14.30 

Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Terje Engevold, Ola 

Moe, Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre. 

 

1. Permisjonssøknad 

Frank Frantzen har søkt om permisjon ut vårsemesteret. Han begrunner det først og fremst 

med at han ikke får anledning til å være med på korets hovedsatsing i vår – 

Landssangerfestivalen – på grunn av reisefravær. 

Vedtak: Søknaden innvilges, men Oddvar tar kontakt for å undersøke om det kan være 

aktuelt å komme tilbake tidligere nå når situasjonen er endret mht reisefravær. 

 

2. Kortur 
Ola orienterte om at koret har betalt kr. 63522 for billettene til de kormedlemmene som 

ønsket forlenget opphold i Albir. Koret har mottatt billettene. 

Arve la fram følgende forslag: 

1. Nøkken forskuddsbetaler faktura pålydende kr. 63522,- for kormedlemmer som er rammet 

av ekstrakostnader i forbindelse med ønsket forlengelse av opphold i Albir. 

2. Hvert kormedlem dette angår kan velge selv om de vil kjøpe ut egne billetter eller forsøke å 

få kostnadene refundert via egen reiseforsikring. 

3. Dersom man velger å søke om refusjon av kostnader via reiseforsikring og søknaden 

innvilges betales hele beløpet tilbake til Nøkken. 

4. De dette gjelder gis frist til 01.08.20 med å gi tilbakemelding på valgt løsning.    

Vedtak: Vi gjør endelig vedtak i saken om 1-2 uker. I mellomtiden faktureres ingen av de 

berørte kormedlemmene. 

 

3. Nøkken i koronatider 

Vi diskuterte hvordan vi skal holde aktivitet og samhold oppe mens vi sitter hver for oss i 

koronaepidemien. 

Gudrun fikk ros for øvingsoppgavene forrige uke, og det er ønskelig at folk sender inn 

opptak av seg selv for mulig premiering…. 

Vedtak: PK møtes og justerer øvingsprogrammet vårt i forhold til alle de opptredenene 

som nå forsvinner. Gudrun legger så gjennom Nøkken-info fram konkrete forslag til hva vi 

skal øve på, gjerne hver 14. dag, og gjerne med innlagte øvelser som forrige uke. 

Nøkken-info brukes aktivt til å holde kontakten, gjerne med både humoristiske og seriøse 

innspill fra medlemmene om livet som «koronafaste». 

 

19.03.20/Tor Berre  

 


