
Referat fra styremøte i Nøkken  
Tirsdag 20. april 2021 kl. 19:00 hos John 

Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Kjell Hansen, Terje Engevold, Ola Moe, Gudrun Engan 

Tronsaune og Tor Berre. Forfall: Håkon Lasse Leira. 

 

Sak 17/21 Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 4. mars ble godkjent. Tor spør medlemmene i festkomiteen om å 

fortsette i sine verv. 

 

Sak 18/21 Koronasituasjonen 

Tor orienterte om reglene som gjelder nasjonalt og i Trondheim og det ble en diskusjon om 

korforbundets «tolkning» av reglene.   Vi oppsummerte også Zoom-øvingene, og kom med 

innspill til hvordan eventuelle gruppeøvinger framover bør gjennomføres. 

Vedtak: Arve sjekker med korforbundet om de har myndighetenes klarsignal i forhold til å ha 

flere grupper i samme rom samtidig.   

Hvis vi har lov til å ha to grupper samtidig, gjennomfører vi øvinger med 20 sangere i to grupper 

på 10 hver. Hvis ikke gjennomfører vi gruppeøvinger etter hverandre med maks 10 på hver 

øving. Dirigenten avgjør hvordan gruppene skal settes sammen. 

Hvis vi nok en gang får forbud mot fysiske øvinger, går vi inn for å ha øvinger på Zoom med 

oppvarming, «nye» sanger som skal stemmeinnøves etter en plan fra dirigenten. 

 

Sak 19/21 Opptredener, medlemsmøte 

Vi har to avtaler i vår – Gnist-konsert 13. juni og salmesang i Vår Frue kirke 18. juni. 

Vedtak:  Vi gjennomfører disse konsertene hvis koronasituasjonen gjør det mulig. I tilknytning 

til den planlagte øvingshelga 11-12. juni, holder vi medlemsmøte. Vi ber om evt. innspill til saker 

som bør diskuteres. I forbindelse med Gnist-konserten møtes vi til uformell sesongavslutning. 

Sak 20/21 Økonomistatus pr. 1.4 

Kjell orienterte om økonomien og la fram status i forhold til budsjett. 

Vedtak: tas til orientering. 

 

Sak 21/21 Dirigentens kvarter 

Gudrun orienterte om at hun skal ha møte med C-jentene 9. mai, og at det blir mentorsamling for 

koret lørdag 28. august. Hun vil gjerne ha to korøvinger før den tid. 

Vedtak: Første øving etter sommerferien blir mandag 16. august. 

 

Sak 22/21 Jubileumskonsert og jubileumskomite 

Arve undersøker fortsatt muligheten for en ny leder for jubileumskomiteen, og styret er 

innforstått med dette. 

 Vedtak: Jubileumskomiteen møtes tidlig på ettersommeren, og vi går inn for onsdag 16. februar 

som ny dato for jubileumskonsert og med jubileumsfest 18. februar. 

 

Sak 23/21 Instrumentalgruppe/band/komp-gruppe 

Arve orienterte om en forespørsel utenfra og Terje orienterte om den gruppe med Nøkken-

sangere som møtes for å spille en gang i uka. 

Vedtak: Vi formaliserer kontakten mellom gruppa og koret v/dirigenten på den måten at 

gruppa kan komme med forslag til koret om medvirkning på opptredener og dirigenten kan 

komme med ønsker fra koret. I første omgang blir Gudrun invitert til å komme «innom» på en 

øving.  



 

Sak 24/21 Internett og Facebook 

Hans Kristian Tiller er nå godt i gang med å ta over ansvaret for Nøkkens hjemmeside på nettet. 

Vedtak: John er innholdsmessig ansvarlig for nett og Facebook, men vi spør Hans Kristian om 

kan legge ut det redaksjonelle stoffet på nettet som John ønsker. 

 

Sak 25/21 Situasjonen i 1. tenorgruppa - rekruttering 

Fram til John Hassel er tilbake er vi nå i en situasjon der vi kan risikere å ha bare ha to 

førstetenorer. Dette definerer vi som en krisesituasjon. 

Vedtak: Vi intensiverer arbeidet med å rekruttere blant venner og kjente. Vi legger ut en 

«annonse» på Facebook som vi ber alle om å dele på sine Facebook-sider.  

Vi prøver å «leie inn» 1. tenorer til å være med på de to opptredenene i vår. Arve har kandidater 

til dette og Gudrun undersøker i musikkstudentmiljøene. Vi er forberedt på å betale litt for å få 

studenter med på et korttidsoppdrag. 

 

Sak 26/21 Eventuelt 

- Arve orienterte fra årsmøtet i korforbundet i Sør-Trøndelag. 

- Tor refererte melding fra Bjørn Helge Berge der han melder seg ut av koret 

 

Trondheim, 20.04.21/Tor Berre 


