Referat fra styremøte i Nøkken
Tirsdag 24. august 2021 kl. 18:30 hos Kjell
Tilstede: Arve Winsnes, Kjell Hansen, Ola Moe, Gudrun Engan Tronsaune, Håkon Lasse Leira,
Terje Engevold og Tor Berre. Forfall: John Herland.
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Godkjenning av referat – oppfølging av saker fra styremøtet 1.6

Vedtak: Referat fra styremøtet 01.06 ble godkjent.
Samtalene med sangere i permisjon og som har vært lite til stede ga dette resultatet: John Hassel,
Harald Lorentzen og Per Egil Mjaavatn begynner igjen i høstsemesteret. Frank Frantzen og
Runar Musum slutter i koret. Trond Hervik, Ragnar Tessem og Torbjørn Sølsnes forlenger sin
søknad om permisjon, men Torbjørn kommer innom på enkelte øvinger. Øyvind Johansen
fortsetter hvis øynene tillater det. Knut Tangen ønsker å fortsette, men vet ikke hvor mye han
kan være med. Med Torbjørn Kristiansen er det usikkert.
Vedtak: Terje snakker med Torbjørn Kristiansen om framtida i koret.
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Permisjonssøknader

Viser til forrige sak.
Vedtak: Trond Hervik, Ragnar Tessem og Torbjørn Sølsnes blir innvilget fortsatt permisjon.
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Dirigentens kvarter

Gudrun orienterte om vanskene med å få samlet PK. Det ble også en diskusjon om hvem som
skal ha forslag til nye sanger.
Vedtak: PK-møter, styremøter og evt. andre møter settes inn i kalenderen i Nøkken-info. Forslag
om nye sanger sendes til alle PK-medlemmene.
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Økonomistatus

Kjell orienterte om et driftsresultat på minus 39 746,65 så langt i år. Vi er avhengig av
konsertinntekter for å lande på budsjett.
Vedtak: Tas til orientering.
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Innspill til jubileumskomiteen

Jubileumskomiteen skal ha møte neste uke og styret diskuterte både repertoar og gjesteartist på
jubileumskonserten i mars.
Vedtak: På bakgrunn av at vi har hatt en pandemi siden vi sist diskuterte jubileet, var det
enighet om at jubileumskomiteen må ha anledning til å vurdere innholdet i konserten på nytt.
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Rekruttering
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Program høsten 21/våren 22

Vi diskuterte både kortsiktige og langsiktige tiltak, og det var enighet om at vi må gjøre begge
deler.
Vedtak: I denne omgang gjennomfører vi følgende tiltak:
a) Gjøre en forespørsel til Foetus Ex Ore, medisinerstudentenes mannskor, om at sangere fra
dem (fortrinnsvis 1. tenorer og 2. basser) kan gjestesynge hos oss fram til jubileumskonserten.
b) Sangerstunt på byen (f.eks. Torvet, Bakklandstorvet) lørdag 18. september
c) Engasjere en profesjonell til å lage videosnutter til bruk i sosiale medier.
Arve snakker med rekrutteringsansvarlig John Herland om ansvar for gjennomføring av
tiltakene.

Vi diskuterte innkomne forespørsler og egne idéer.
18.09 Dagseminar/kickoff på Bårdshaug
Vedtak: Vi melder oss av korforbundets kickoff på Bårdshaug, og sier nei til invitasjon fra Jan

Tryman om å delta på julekonsert i Lademoen kirke. I stedet satser vi på en egen uformell
julekonsert, og Ola undersøker om vi kan bruke kulturbygget på Byåsen skole. Aktuelt tidspunkt
er tidlig i desember. Gudrun sier ja til en forespørsel om å synge for Strinda historielag mandag
15. november. Tor undersøker med Linda Sølvberg om hun fortsatt er interessert i en konsert i
borettslaget. Vi må også regne med å opptre på Havstein.
Vi melder oss på korfestivalen i Trondheim 26-29. mai neste år.
Følgende er da datofestet:
2021: 17.09 Salmekveld i Vår Frue kirke
18.09 Sangerstunt på byen
15.11 Strinda historielag – Strinda videregående
2022: 02.03 Jubileumskonsert – Olavshallen Lille sal
26.05 Landsfestival i Trondheim (til 29.05)
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Situasjonen i koret – SWOT-analyse

Vi gjennomførte en foreløpig SWOT-analyse.
Vedtak: De punktene som kom opp settes opp i et notat (vedlagt) og drøftes videre på neste
styremøte før det blir lagt fram for medlemmene i løpet av høsten.
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Bilde av koret

Det er ønskelig med nye bilder av koret både til jubileet og til historieboka.
Vedtak: Tor gjør avtale med fotograf, og vi tar sikte på å gjennomføre det ute på en finværesdag.
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Øvinger og korona

Koronareglene gir anledning til øvelser med 30 deltakere. Det bør tilstrebes minst 1 meters
avstand mellom deltakerne.
Vedtak: Ola og Tor setter opp øvingsplassene med en meters mellomrom og anviste plasser.
Vi tar sikte på å gjennomføre en vanlig kaffepause ved å sette ut kaffe og lefsepakker. Hvis det er
plass, setter vi ut bord til kaffepausen,
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Neste møte

Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 5.10 hos Ola.
Trondheim, 24.08.21/Tor Berre

