
Referat fra styremøte i Nøkken  
Tirsdag 1. juni 2021 kl. 19:00 på Zoom 

Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Kjell Hansen, Ola Moe, Gudrun Engan Tronsaune og Tor 

Berre. Forfall: Håkon Lasse Leira og Terje Engevold. 

 

Sak 27/21 Godkjenning av referat – oppfølging av saker 

Vedtak: Referat fra styremøtet 20.04 ble godkjent.   

Alle i festkomiteen har sagt ja til å fortsette i sine verv. Oddvar har sagt ja til  å lede 

jubileumskomiteen. Det blir møte mellom Hans Kristian, John og Tor før sommerferien om 

internett/Facebook. 

 

Sak 28/21 Sommerpause 

Gudrun orienterte om bakgrunnen for å trekke koret fra Gnist-konserten. Koronareglene i 

Trondheim gjør det ellers uaktuelt å gjennomføre ordinær øving neste uke.   

Vedtak: Vi tar sommerferie. 

 

Sak 29/21 Koronamidler 

Kjell orienterte om reglene for statlig koronastøtte for vårsemesteret. Det gis støtte til bortfall av 

inntekter fra arrangementer og til ekstraordinære utgifter i forbindelse med koronaen. 

Vedtak:  Vi tilfredsstiller ikke søknadskriteriene. 

Sak 30/21 Rekruttering 

John orienterte om det han har gjort ved å invitere mannlige «likere» på Facebook – uten 

positive svar. Han foreslo ellers rekrutteringskurs, konserter med kjente musikere, en proff 

video til bruk på sosiale medier. Arve foreslo avisannonsering og en samlet kampanje med flere 

virkemidler samtidig. Tor lanserer historieboka på ettersommeren og vil bruke eventuell omtale 

til å promotere Nøkken. 

Vedtak: Vi samler alle forslagene og gjør vedtak etter sommerferien. Vi bruker sommeren til å 

bearbeide mulige sangere i våre nærmiljø. 

Vi avklarer dessuten Nøkken-framtida til de som er i permisjon: Tor snakker med Frank 

Frantzen, Per Egil Mjaavatn og Runar Musum. John snakker med Trond Hervik, Torbjørn Sølsnes 

og Ragnar Tessem. Arve snakker med John Hassel. 

Vi snakker også med følgende som har vært mye borte i det siste: Øyvind Johansen, Knut 

Tangen, Harald Lorentzen og Torbjørn Kristiansen. 

 

Sak 31/21 Havstein 

Det er viktig for oss å komme tilbake til Havstein fra høsten, og vi må tydeliggjøre det for dem 

slik at de rydder og klargjør festsalen i løpet av sommeren. 

Vedtak: Ola gjør dette. 

 

Sak 32/21 Neste styremøte 

Vedtak:  Neste styremøte blir tirsdag 24. august kl. 19.00 hos Kjell. 

 

Trondheim, 01.06.21/Tor Berre 


