
Referat fra styremøte i Nøkken  
Onsdag 18. november 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 styremøtet 21.10.20 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Status 

Vi har pr. i dag to usikre oppdrag (Byåsen skole og Havstein) i tillegg til vår egen 

internkonsert. 

Ny oppdatert koronainformasjon fra korforbundet kom i ettermiddag og det er opp til oss 

selv om vi skal begynne øve igjen. Vi diskuterte dette grundig ut fra våre egne behov og ut 

fra myndighetenes «dugnad» og oppfordringer om å begrense sosial kontakt. 

Vedtak: Mannskoret Nøkken tar koronapause til over nyttår. Dette gjelder både øvinger og 

opptredener. Vi tar individuell kontakt med alle som er i permisjon eller koronapause i 

forhold til oppstart igjen etter nyttår. Oddvar snakker med Knut, Trond, Ragnar og John 

Edgar. Tor snakker med Frank, Per Egil, Bjørn Helge, Torbjørn, Hans Kristian og Runar. 

 

3. Økonomi 

Per Johan orienterte om stabile forhold på økonomifronten. 3 medlemmer har fortsatt ikke 

betalt kontingenten. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

4. 80-årsjubileet 

Arve orienterte om jubileumskomiteens forslag om to forestillinger i Olavshallen Lille Sal 

19. oktober 2021 og forslag om jubileumsfest påfølgende helg i regi av festkomiteen. 

Vedtak: Styret støtter jubileumskomiteens forslag. Til erstatning for medlemsmøte om 

opplegget, blir det orientert via Nøkken-info, evt. i form av en videopresentasjon. 

PK møtes 30. november for å «banke» repertoaret til jubileumsforestillingen. 

 

5. Søknad om koronastøtte 

Gjennom krisepakke 3 for frivilligheten er det mulig å søke om tap av inntekter knyttet til 

planlagte arrangement som er avlyst på grunn av koronarestriksjoner. Vi kan få 50% 

kompensert for planlagt Ringve-konsert og også for utsatt konsert på Lade og i 

Revmatikerforeningen.. 

Vedtak: Vi søker om penger fra krisepakken for de tre arrangementene. Vi baserer 

søknaden på regnskapstallene fra fjorårets Ringve-konsert og de avtalte honorarene for de 

to øvrige konsertene. Tor sender inn søknaden ved hjelp av erfaringstall fra Ola. 

 

6. Januarkonferansen 

Korforbundet arrangerer januarkonferanse på Hell 29-31. januar, med årsmøte i Norges 

Korforbund Sør-Trøndelag fredag og kurs for tillitsvalgte og dirigenter lørdag og søndag. 

Vedtak: Gudrun Engan Tronsaune og Arve Winsnes møter for Nøkken, Arve som 

dagdeltaker. 

 

7. Valgkomiteen – årsmøtet 2021 

John Edgar Hassel har koronapermisjon, og kan ikke delta i valgkomiteens arbeid før 

årsmøtet 2021. 



Vedtak: Vi spør John Herland om å gå inn i hans sted. 

 

8. Starten på 2021 

Styret diskuterte ulike tiltak/aktiviteter i første halvdel av 2021, bl.a. en mulig 

øvingsweekend med et annet kor. Avtalte aktiviteter er: Konsert for revmatikforeningen 6. 

januar, seminar med mentor og Selbuklang 6. februar og konsert i Vår Frue kirke 18. juni. 

Vedtak: Første øving blir mandag 4. januar. Vi tar sikte på å arrangere intern konsert og 

middag i slutten av januar som erstatning for den som nå går ut 16. desember. 

 

9. Nøkkens nettside 

Det gjøres nå noen forbedringer på Nøkkens nettside. Referater fra styremøter og Nøkken-

info er nå lagt ut og blir oppdatert etter hvert. Det er også lagt inn bilder av de fleste 

sangerne, men Tor vil nå sende ut forespørsel til alle medlemmer om å ta nye bilder av seg 

selv. Hans Kristian Tiller er spurt om å være teknisk administrator for sida. 

Vedtak: Det blir informert i Nøkken-info om at referater og Nøkken-info nå ligger ute. Det 

er også ønskelig at referater fra møtene i  jubileumskomiteen blir lagt ut. 

 

10. Neste styremøte 

Vedtak: Hvis siuasjonen tilsier det, blir det styremøte hos Oddvar onsdag 16. desember kl. 

19.00. 

 

18.11.20/Tor Berre  


