Referat fra styremøte i Nøkken
Onsdag 19. august 2020 kl. 19:00 hos Per Johan
Tilstede: Oddvar Johansen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Terje Engevold, Ola Moe, Gudrun
Engan Tronsaune og Tor Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 09.06.20 ble godkjent uten merknader.
2. Erafaringer fra øvinga 17.8
På høstens første ordinære korøving på Byåsen skole var 20 sangere til stede.
Koronatiltakene ble gjennomført strengt og alle sangerne fikk tildelt plass å sitte.
Det var enighet om at det hadde vært en fin og positiv øvelse selv om det er en utfordring å
få til korklang og korfølelse når avstanden mellom sangerne er så stor. Det sosiale
fellesskapet blir også noe mindre.
Vedtak: Det viktigste målet for høstsesongen er å holde øvelsesaktiviteten i gang, og
opplegget for øvinger og eventuelle opptredener må ha som mål å få flest mulig til å delta.
3. Øvingslokale
Lokalene på Havstein er foreløpig ikke tilgjengelig for oss. Det ser ut som om vi kan få øve
på Byåsen skole ut august, forutsatt at skolen er gul sone. Det er ønskelig at vi signaliserer
tilbake at vi er interessert i et musikalsk samarbeid med Byåsen skole i tida framover.
Vedtak: Vi fortsetter på Byåsen skole så lenge vi får lov og ber Ola formidle at vi er
interessert i å medvirke musikalsk på skolen ved behov. For å være forberedt på at vi
kanskje ikke kan være på Byåsen lenge, undersøker Oddvar med Trøndernes
Mandssangforening om deres kjellerlokale fortsatt kan leies ut mandager.
4. Opptredener i høst
Sånn som smittesituasjonen er nå, er det lite trolig at det blir oppmyking av
koronarestriksjoner i høst. Vi vurderer det derfor som urealistisk å gjennomføre stor
konsert på Ringve.
Vedtak: Vi melder oss på «Kor i kulturnatten» fredag 18. september i Vår Frue kirke, og
setter av tre datoer utover høsten til opptredener i det offentlige rom – inne eller ute. Vi
snakker da om korte «stunts» med innarbeidet repertoar. De tre datoene vi setter av er
torsdagene 24. september, 15. oktober og 12. november. Vi kommer tilbake til sted for
disse opptredenene.
5. Høstens øvingsrepertoar
Øvingssituasjonen tilsier et noe mindre ambisiøst øvingsrepertoar enn vanlig.
Vedtak: Vi satser på å øve inn et kjernerepertoar av sanger vi har eller har hatt tidligere og
i tillegg øve inn 1-2 nye sanger. Mot jul endrer vi kjernerepertoaret og tar inn flere
julesanger.
6. 80-årsjubileet i 2021
Arve orienterte om hva som er gjort så langt. Vi legger opp til en jubileumsforestilling 10.
eller 17. oktober 2021, og det er satt ned komiteer for økonomi, markedsføring, tekst og
musikk.
Vedtak: Tas til orientering. Tor undersøker priser i Frimurerlogen.

7. Mentorprogrammet
Vi har fått ja på vår søknad om å delta på mentorordningen for kor og dirigenter. Vår
mentor blir Ketil Belsaas. Arve og Gudrun deltar på møte om prosjektet fredag 21. august.
Vedtak: Tas til orientering.
8. Økonomi
Per Johan orienterte om økonomien i lys av at vi i høst verken får inntekter fra vinlotteri
eller konsert.
Vedtak: Vi setter ikke i gang noen tiltak for å redusere utgifter eller øke inntekter i denne
omgang.
9. Permisjoner
Ragnar Tessem og Frank Frantzen har søkt om permisjon for høstsemesteret 2020.
Hans Kristian Tiller, John Hassel og Trond Hervik har søkt om «koronapermisjon» på
ubestemt tid.
Vedtak: Permisjonssøknadene innvilges. Tor snakker med Torbjørn Sølsnes og Runar
Musum som begge har hatt permisjon i første halvår, men som ikke møtte eller meldte
forfall til første øving i høst.
10. Neste styremøte
Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 23. september.
19.08.20/Tor Berre

