Referat fra styremøte i Nøkken
Onsdag 21. oktober 2020 kl. 19:00 hos Tor
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Arve Winsnes, Ola Moe og Tor
Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 23.09.20 ble godkjent uten merknader.
2. Status
Vi diskuterte erfaringene med koronaøvinger, og det var enighet om at dette fungerte
stadig bedre. Noen mente det var bra og utviklende å synge med avstand, mens andre
savnet «korstemmen» ved å stå nærmere sammen. Rullering på plasser er OK.
Vi diskuterte også oppfølging av de som ikke er på øvingene nå, og situasjonen med 1.
tenorene.
Vedtak: Vi følger opp folk slik: Oddvar snakker med Knut, Øyvind, Trond og Torgeir. Tor
snakker med Per Egil. Tor snakker også med Per Johan Wisløff om mulig ny 1. tenor og
Arve snakker med Gudrun for å få hun til å avklare John og Terje sin stemmeplassering.
3. Koronatiltakene
Tor mener rommet vi øver i er helt på kanten når det gjelder størrelse og mener vi bør lufte
mer enn vi har gjort så langt. Ola mener vi bør be medlemmer som er usikre på egen
helsetilstand om å teste seg før de kommer på korøving.
Vedtak: Vi lufter før øvelsen og i pausen. Medlemmene blir bedt om å teste seg før de
kommer på korøving hvis de er usikre på egen helsetilstand,
4. Opptredener
Vi gikk gjennom praktiske forhold knyttet til de kommende opptredenene.
Vedtak: Vi møter til oppvarming på Julius Paltiels plass i krysset mellom Elvegata og Erling
Skakkes gate (ved Tronka) kl. 1650. Antrekk: Svart t-skjorte og Nøkken-jakke. Mandag blir
det oppvarming på Havstein kl. 17.00. Antrekk: Svart t-skjorte og Nøkken-jakke.
5. Høstens kjerneprogram
Oddvar orienterte om kjerneprogrammet som er vedtatt i PK.
Vedtak: Tas til orientering.
6. Mentorprogrammet
I Gudruns fravær ble det bare en kort meningsutveksling om mentorøvelsen. Vi diskuterte
behovet for stemmeopplæring i tillegg (koret/grupper/individuelt).
Vedtak: Vi venter til etter nyttår med å ta stilling til evt. stemmeopplæring.
7. Jubileumskomiteen
Arve presenterte status og framdrift i prosjektet.
Vedtak: Den videre saksgangen blir først behandling i PK, deretter i jubileumskomiteen og
styret. Etter neste styremøte legger planene fram på et allmøte i koret.
8. Neste styremøte
Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 18. november kl. 19.00 hos Ola.
21.10.20/Tor Berre

