
Referat fra styremøte i Nøkken 
Onsdag 25.09 2019 kl. 19.00 hos Per Johan 

Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Ola Moe, John Herland og Tor Berre. 

 

1. Godkjenning av referat 

Vedtak: Referat fra styremøtet 12.08.2019 ble godkjent uten merknader. 

 

2. Økonomi 

Kasserer orienterte om at økonomien er under kontroll og at vi har om lag 180 000 i 

kassa. 

 

3. Førjulskonserten 
Oddvar orienterte om status når det gjelder repertoaret og Ola Moe om billettsalget. 

Vedtak: Vi ber Johan om å ha klart et alternativ til Runar når det gjelder lyd, og at Runar 

blir orientert om dette. 

Tor sender info om konserten til tidligere medlemmer og andre på «vennelista». 

Vi ønsker å reklamere for konserten ved å synge (3-4 på hver stemme) og selge billetter 

på Nordre en lørdag. Oddvar sjekker med Gudrun om mulig dato. Tor sjekker om vi 

trenger løyve og evt. innendørs alternativ i tilfelle dårlig vær. 

 

4. Opptreden på Franks 70-årsdag 5. oktober 
Franks liste over ønskede sanger ble referert, og vi synger dem hvis de passer til 

kriteriene våre (lite ekstra øving, passer med de sangerne som kommer, passer for 

dirigenten i forhold til akkompagnement). «Crazy» går ut fordi John Hassel ikke skal være 

med. 

Vedtak: Oddvar ber Frank om å ordne oppvarmingslokale ved siden av. Oppvarmingen 

starter presis kl. 1830. 

 

5. D.D.E. 
Oddvar har purret på D.D.E. pr. e-post, men ikke fått noe svar på om vi skal være med på 

konsertene i Olavshallen 14-15. desember. 

Vedtak:  Oddvar ringer for å få dette avklart. 

 

6. Rekruttering  

Tor orienterte om at han er i gang med å sjekke mulige kandidater med medlemmene. 

 

7. Korfest 

Sivert orienterte om at komiteen foreslår en sammenkomst bare for kormedlemmer på 

Tavern 24. oktober. Saltkjøtt, dessert og kaffe for 250 kr. Komiteen foreslår en mer 

tradisjonell Nøkken-fest med ledsagere i januar. 

Vedtak: Påmeldingsliste blir sendt rundt på førstkommende øving. 

 

8. Tur 2020  

Ola orienterte om at komiteen har fått en henvendelse fra reiseselskapet «The vibe» som 

er opprettet av vår tidligere turarrangør Rolf Egeland i Escape. Vi undersøker 

mulighetene også der. De to stedene som komiteen arbeider med er Split/Trogir og 

Alicante.   

Vedtak: Vi setter slutten av uke 38 og begynnelsen av uke 39 som ønsket reiseperiode 



(innenfor datoene 17-23. september) og ber kormedlemmene merke seg datoene og ikke 

gjøre andre reiseavtaler på den tida. Styret har ikke tatt stilling til sted, men uttrykker 

stor interesse for Kroatia. 

 

9. Økonomisk støtte fra korforbundet 

Korforbundet har også i år en støtteordning med tilskudd på kr. 4000 til utviklingstiltak i 

kor. 

Vedtak: Oddvar snakker med Gudrun og sørger for at det blir sendt en søknad innen 

fristen. 

 

10. 2020 

Vi har både på styremøte og allmøte sagt ja til å delta på landsfestivalen i Trondheim 4-6. 

juni. En evt. utenlandsreise høsten 2020 må sees i sammenheng med dette og med evt. 

konsertplaner for høsten 2020.  

Det koster kr. 2000 +500 pr. deltaker å være med på landsfestivalen. I tillegg kommer en 

deltakeravgift på 690 (eller 990 hvis man vil være med på festmiddagen). 

Vedtak: Styret ønsker at koret er med på landsfestivalen og innstiller på at koret betaler 

2000 + 500 pr. deltaker. Festivalpasset må hver enkelt betale. 

Vi legger ut info om dette i Nøkken-info og prater om 2020-planene på førstkommende 

øving. 

 

11. Søknad om permisjon 

Vi har mottatt søknader om permisjon ut året fra Torbjørn Sølsnes og Håkon Lasse Leira. 

Vedtak: Begge søknadene blir innvilget. 

 

12. Neste styremøte 

Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 23.10 kl. 19.00 hjemme hos Ola. 

 

25.09.19/Tor Berre  

  

  

 


