Referat fra styremøte i Nøkken
Onsdag 4. mars 2021 kl. 19:00 hos Arve
Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Kjell Hansen, Håkon Lasse Leira, Terje Engevold, Ola Moe,
Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre (på Zoom).
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Konstituering

Vedtak: I tillegg til styrets medlemmer har dirigent og noteforvalter møterett i styret. Leder kan
gjøre avtale med dirigenten om at hun ikke skal være med på et møte eller deler av et møte.

Sak 11/21

Godkjenning av referat

Vedtak: Referat fra styremøtet 25.01.21 ble godkjent uten merknader.
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Roller og ansvar

Hvem gjør hva? Styret diskuterte arbeidsfordeling etter årsmøtet.
Vedtak: Arbeidsoppgavene i styret fordeles slik:
Styremøter, sakliste og innkalling
Arve
Korforbundet og representasjon
Arve og Gudrun
Mediekontakt
Arve og John
Rekruttering
John
Intern informasjon
Tor
Internett
John og Hans Kristian Tiller
Facebook
John
Medlemsarkiv, oppmøtelister
Tor
Programkomiteen
Dirigent overtar igjen lederoppgaven i PK
Stemmekontaktene
Terje
Koordinering musikerne
Terje
Kontakt/kontrakt med Havstein
Terje
Øvingslokalet, servering
Ola, Åge og Arvid
Utstyr/materialforvalter
John Edgar og Johan
Innrapportering Brønnøysund
Kjell
Vinlotteriet/VIPPS
Kjell
Fane
John
Kjell vurderer etter samtaler med Per Johan Houen og Øyvind Johansen om vi skal gå over til å
føre regnskapet som et foreningsregnskap. Styret mener det vil være en fordel.
Komiteene:
Festkomiteen: Vi spør Odd Rune Johansen (leder), Jan Henning Lesund og Gustav Eidsaune om
å fortsette
Reisekomiteen: Kjell Hansen (leder), Ola Moe og Oddvar Johansen
Jubileumskomiteen: Vi spør Sivert Johnsen om å overta lederansvaret fra Arve Winsnes i
komiteen. Hvis ja, går Håkon Lasse Leira inn i komiteen sammen med Kjell Hansen, Gudrun
Engan Tronsaune og Tor Berre.
Jury for utmerkelser: Sivert Johnsen, Håkon Lasse Leira og Tor Berre
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Gjennomgang av dagens vedtekter og inngåtte avtaler

Vi gikk raskt gjennom vedtektene og orienterte om Nøkkens inngåtte avtaler:
- Arbeidsavtale med dirigent
- Avtale med Trondheim kommune om leie av øvingslokalet på Havstein

Sak 14/21 Dirigentens kvarter
Gudrun orienterte om Hell-konferansen 16-18. april og Gnist-konserten 9. mai. Mentorhelgen
blir trolig utsatt til høsten. Hun ba om en gjennomgang av sin arbeidstidsavtale, og ønsket at vi
fikk en kultur i koret der folk tok opp ting direkte med dirigent. Hun reiste også spørsmål om
øvingshelg i vår og om det fortsatt er aktuelt med digitalkurs.
Vedtak: Vi opprettholder påmeldingen til digitalkurs og planlegger øvingshelg i vår.
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Møteplan 2021

Vi diskuterte hyppigheten av styremøter og medlemsmøter.
Vedtak: Vi holder to styremøter før sommerferien – tirsdag 20. april (hos John) og tirsdag 1.
juni. Vi planlegger to medlemsmøter i 2021, det ene før sommerferien.
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Koronasituasjonen

3. mars åpnet Trondheim for innendørs fritidsaktivitet for voksne. Tor orienterte om reglene i
Trondheim og Ola om øvingslokalene på Byåsen skole.
Vedtak: Vi gjennomfører ordinære korøvinger fra førstkommende mandag.
- Øvingene blir gjennomført på Byåsen skole
- Sangerne melder seg på øving i forveien
- Hvis tallet påmeldte overstiger 20, må noen stå over øving. Tor og Gudrun velger ut deltakere
- Utvelgelsen skal skje slik at alle sangere over tid får være med på like mange øvinger. Unntatt
er 1. tenorer der alle som melder seg på, får være med. Unntatt er også de øvingsansvarlige
- Alle møter med munnbind. Munnbindet tas av når vi øver.
- Dersom noen som har vært på øving blir smittet eller havner i karantene, blir det ikke nye
øvinger før smittesporingssituasjonen er avklart
- Øvingene blir gjennomført i henhold til musikklivets veileder.
Trondheim, 04.03.21/Tor Berre

