Referat fra videostyremøte på Hangouts
Fredag 03.04 2020 kl. 15:00
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen (på telefon), Arve Winsnes, Terje
Engevold, Ola Moe, Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 19.03.20 ble godkjent uten merknader.
2. Kortur
Vi tok opp igjen diskusjonen om betaling av billettene til de kormedlemmene som ønsket
forlenget opphold i Albir.
Tor la fram et forslag til endring og tillegg til Arves forslag fra møtet 19.03, og det
resulterte i følgende enstemmige vedtak:
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 søke
om 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. Kommunikasjonen med
forsikringsselskapet må dokumenteres.
4. De dette gjelder gis frist til 01.08.20 med å gi tilbakemelding på valgt løsning.
3. Justert repertoarforslag fra PK
Oddvar orienterte fra møtet i PK, og la fram utkast til repertoar for høstkonserten.
Vedtak: Repertoarskissa blir lagt ved Nøkken-info som blir sendt ut før påske. Gudrun
kommer etter påske med plan for øvinger av dette repertoaret.
4. Jubileumsåret 2021
Nøkken blir 80 år 19. oktober 2021, og Arve har lagt fram et notat med en del ideer til
hvordan jubileet kan markeres. Ideene fikk stor støtte i styret uten at vi realitetsbehandlet
de konkrete forslagene.
Vedtak: En komite bestående av Arve, Sivert, Gudrun og Tor blir bedt om å levere et
forslag/en skisse i løpet av mai.
5. Erfaring fra hjemmeøvingene
Styret uttrykte tilfredshet med de øvingene som Gudrun har presentert. Det var ellers
enighet om at det kan være vanskelig å motivere seg i dagens situasjon, og vi må derfor
regne med at kormedlemmenes engasjement varierer en god del.
Vedtak: Vi lager ingen øvingsplan for påska, men Gudrun sender ut en «motivasjonssak»
med Nøkken-info i palmehelga.
Vi forsøker ellers å oppfordre kormedlemmene til å øve hver mandag kl. 19.00, og vil
forsøke å få til mulighet for digital kontakt i øvingstida.
03.04.20/Tor Berre

