
Referat fra styremøte i Nøkken  
Onsdag 16. desember 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 18.11.20 ble godkjent uten merknader. Status for de 

permitterte er: Ragnar (utvidet permisjon til mai), John Edgar (fortsatt koronapermisjon), 

Frank (permisjon eller utmelding), Per Egil (tilbake på nyåret), Bjørn Helge (tilbake på 

nyåret), Torbjørn (tilbake på nyåret), Hans Kristian (fortsatt koronapermisjon) og Runar 

(usikker, men vil prøve). 

 

2. Oppstart 2021 

Vi diskuterte øvingsstart på nyåret på bakgrunn av vedtatte koronaplaner sentralt og i 

Trondheim kommune. Det var bred enighet om at vi ikke kan øve som normalt før 

smittesituasjonen har endret seg og regler og råd fra myndighetene er «oppmyket».  

Vedtak:  Smittesituasjonen tillater ikke normale korøvinger fra 4. januar. Vi starter derfor 

med gruppevise øvinger (faste kohorter innen stemmegruppene) på 4-5 sangere fra 

mandag 18. januar. Rett over nyttår kontakter vi sangerne for å finne ut hvem som vil være 

med på slike gruppeøvinger. Dirigenten vil bistå gruppene etter tur, og det er også 

dirigenten som setter sammen gruppene. Styret mener at disse øvingene er svært viktige 

for jubileumskonserten i oktober, og de fleste sangene til konserten vil være å finne med 

noter og lydfiler på nettet fra januar. En øvingsplan kommer i Nøkken-info. 

Smitteutviklingen vil avgjøre når vi igjen kan møtes til samsang i hele koret. 

 

3. Årsmøtet 2021 

Vedtak: Årsmøtet blir avholdt 22. februar i øvingslokalet. Det blir ikke servering på årets 

årsmøte. Hvis det ikke er mulig å møtes fysisk, blir det digitalt årsmøte. Tor er ansvarlig for 

dette. Innkalling til årsmøtet blir sendt ut i første Nøkken-info. Styret møter 20. januar for å 

drøfte sakspapirene til årsmøtet og 10. februar for å ta stilling til eventuelle innkomne 

forslag. 

 

4. Jubileumskonserten 2021 

Gudrun og Oddvar la fram PKs skisse til sanger i forestillingen. Tor presenterte det 

endelige tilbudet fra Olavshallen. 

Vedtak: Styret godkjenner opplegget for jubileumsforestillingen. 

 

5. Søknad om kompensasjon fra krisepakken 

Tirsdag 8. desember sendte Tor inn søknad om støtte fra frivillighetens krisepakke 3 til 

dekning av tapte inntekter i forbindelse med planlagte konserter høsten 2020. Fredag 11. 

desember var pengene – kr. 23750 - på konto. Søknaden baserer seg på tapte inntekter fra 

Ringve-konserter og opptreden for Revmatikerforeningen og i borettslag på Lade, og 

støtten utgjør 50% av dette.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

6. Valg av styre 2021 

Oddvar Johansen sier fra seg styreplassen han ble valgt til for perioden 2021-22. Han viser 

til at det ikke er vanlig organisasjonspraksis at avtroppende formann sitter i det påfølgende 

styret. 



Vedtak: Vi ber valgkomiteen om å innstille på ny styremedlem for denne perioden slik at vi 

på årsmøtet i 2022 kan velge styremedlem for 2 år som normalt. 

 

7. Rekruttering 

Arve mener det er viktig at Nøkken bruker jubileumsåret til å rekruttere, men at det er 

vanskelig å invitere sangere inn akkurat nå. 

Vedtak: Vi tar opp saken igjen på styremøtet i januar. 

 

8. Neste styremøte 

Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 20. januar kl. 19.00. I tillegg til årsmøtesaker 

diskuterer vi korets aktivitet framover i lys av koronasituasjonen. 

 

16.12.20/Tor Berre  


