Referat fra styremøte i Nøkken
Tirsdag 9. juni 2020 kl. 19:00 hos Oddvar
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Ola Moe, Gudrun
Engan Tronsaune og Tor Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtene 17.04.20 og 28.04.20 ble godkjent uten merknader.
2. Aktiviteter i koronapausen
Gudrun orienterte om de 5 koronaøvingene som har blitt gjennomført. Gudrun har
administrert disse øvingene og interesserte har meldt seg på direkte til henne. I alt har 13
sangere deltatt på øvingene.
Andre aktiviteter: 6 førstebasser gikk tur på Ladestien og 7 andretenorer var samlet til
kaffe første uka i juni.
Vedtak: Gudrun arrangerer en øvelse til før sommerferien. Hun inviterer da en oktett med
to sangere fra hver stemmegruppe til å teste arrangementet til Sweet Papa Joe.
3. Jubileumskonsert 2021
Gudrun og Arve orienterte om hva som er gjort så langt. Gudrun, Arve og Tor møtes i
morgen for å gå gjennom Nøkkens repertoar gjennom historien, og hele komiteen møtes en
gang før sommerferien.
Vedtak: Tas til orientering.
4. Landsfestivalen i Trondheim
Landsfestivalen ble avlyst pga koronaen og det er bestemt at det blir ny landsfestival i
Trondheim i 2022. Koret har fått tilbakebetalt det vi hadde betalt i påmeldingsavgifter.
Vedtak: Tas til orientering.
5. Økonomi
Per Johan orienterte om at det pr. i dag er kr. 145 000 i kassa etter at kontingenten for
første halvår er betalt inn. Tor orienterte om at vi får VO-midler basert på øvingsaktiviteten
våren 2019, og at det midt i juni kommer en kompensasjonsordning for frivilligheten fra
regjeringen. Det er lite trolig at den ordningen vil komme oss til gode, men vi følger med.
Vedtak: Tas til orientering.
6. Mentorordningen
Etter styrekontakt på e-post har Gudrun sendt inn søknad om å få være med på
mentorordningen for kor og dirigenter. Mentor for Trøndelag er Ketil Belsaas, og fire
dirigenter/kor vil få muligheten til å bli fulgt opp av han fram til sommeren 2021. Vår
egenandel er kr. 5000.
Vedtak: Styret støtter søknaden og bevilger 5000 kr fra den budsjettposten styret har til
disposisjon.
7. Sommeravslutning
Tor foreslo at vi arrangerer en uformell sommeravslutning – uten program – på Tavern
tirsdag 16. juni.
Vedtak: Vi inviterer til en slik sommeravslutning gjennom Nøkken-info, og Tor bestemmer

klokkeslett etter å ha vært i kontakt med Tavern om evt. bordbestilling.
8. Oppstart til høsten
Vi diskuterte starttidspunkt og lokaler. Det er fortsatt usikkert om vi kan øve på Havstein
fra august.
Vedtak: Vi starter med øvinger mandag 17. august. Flere styremedlemmer sjekker
muligheten for å leie lokaler på skoler, og melder tilbake til Oddvar innen 16. juni. Hvis vi
ikke får napp på noen av skolene, gjør vi en «beredskapsavtale» om leie av lokalene til
Trøndernes Mandssangforening. Det må være mulig å si opp avtalen på kort varsel hvis det
igjen blir mulig å øve på Havstein.
9. Plan for høstsemesteret
På planen for høsten står pr. i dag egen førjulskonsert 18. eller 25. november og
medvirkning i julekonsert i Lademoen kirke.
Vedtak: Situasjonen for høsten er så pass uklar at vi ikke legger inn nye planer for høsten
foreløpig. Det kan hende konsertprogrammet må justeres på grunn av kortere
øvingsperiode enn planlagt. Gudrun legger fram et forslag til justering av det
konsertprogrammet som foreligger. Gudrun ønsker at vi fortsetter med Skarphol og Norum
som musikere, men presiserer overfor Skarphol hvilke krav vi stiller til medvirkning.
10. Brønnøysund-registeret
Det er ikke sendt inn årsmøteprotokoll til Brønnøysund-registeret.
Vedtak: Tor ordner dette.
11. Korforbundet
Arve skal være vår kontaktperson overfor korforbundet.
Vedtak: Tor gir beskjed til korforbundet om dette.
12. Eventuelt
Ivar Hellesnes har sendt oss siste utgave av bladet til Trøndernes – Trøndergutan -, og gjort
en avtale med redaktøren om at det kan distribueres til våre medlemmer. De som leser det
bes om å Vippse 50 kroner til #103940.
Vedtak: Trøndergutan sendes som vedlegg til Nøkken-info
13. Kortur – forlenget frist
I styremøte 19. mars vedtok styret hva som skal skje med oppgjør for billettene til de
kormedlemmene som ønsket forlenget opphold i Albir.
Vedtak: Fristen for tilbakemelding fra de aktuelle kormedlemmene forlenges til 1.
september.
09.06.20/Tor Berre

