Referat fra styremøte og møte i konsertkomiteen
Onsdag 23.10 2019 kl. 19.00 hos Ola
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Per Johan Houen, Ola Moe, John Herland, Johan
Tangen, Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 25.09.2019 ble godkjent uten merknader.
2. Førjulskonserten
Styret diskuterte «stoda» i forberedelsene til Ringve-konsertene. Pr. i dag er det solgt 293
billetter, 118 til kl. 18 og 175 til kl. 20.
Vedtak: Runar får lydansvaret, men Johan sørger for å ha backup. Sivert ordner drikke,
frukt og grønt til koret. Ola har ansvaret for programhefte. Tor sender Messengermelding til faste følgere. Vi satser på PR-opptredener på Trondheim Torg og Solsiden
lørdag 9. november. Dette blir det informert om på hyggekvelden på Tavern.
3. D.D.E-julekonsert
D.D.E. skal ha Namsos Sangforening på årets julekonserter i Olavshallen i deres
jubileumsår, men de holder døren åpen for at det kan bli oss neste år.
Vedtak: Tas til orientering.
4. Julekonsert Lademoen kirke
Det er har oppstått misforståelser omkring vår påmelding på julekonserten i Lademoen
kirke, og vi får dermed ikke være med i år.
Vedtak: Tas til orientering.
5. Førjulsaktiviteter
Styret diskuterte om det er mulig å få oppdrag i perioden etter Ringve. Da er vi godt rigget
med et julepreget repertoar.
Vedtak: Vi har fått en uformell henvendelse om å synge på julebord på Byåsen skole
fredag 6. desember. Det sier vi ja til på vanlige betingelser. Vi melder oss også på
koropplegget på julemarkedet og Tor undersøker om det er mulig å få betalt oppdrag i
teltet.
Vi er aktivt søkende etter andre mulige oppdrag i denne perioden.
6. Tur 2020
Det er ikke noe nytt fra komiteen eller i kontakten med reiseselskapet.
Vedtak: Vi mener det alt nå er viktig å kartlegge hvor mange som er interesserte i å være
med på tur, og Ola lager et oppslag i Nøkken-info med sikte på å få foreløpige
påmeldinger nå.
7. Øvrige 2020-planer
Med landssangerstevnet og mulig utenlandstur som hovedstolper i 2020, må vi legge et
annet konsertopplegg enn vi har gjort de siste årene. Styret diskuterte flere alternativer
uten å konkludere. Vi diskuterte også mulige oppdrag for den kulturelle spaserstokken.
Vedtak: Tor tar kontakt med Den kulturelle spaserstokken for å sjekke mulighetene.

8. Neste styremøte
Vedtak: Vi har ikke ordinært styremøte før konsertene på Ringve, men leder sender ut
eventuelle saker for avklaring via e-post. Neste ordinære styremøte blir onsdag 11.12 hos
Sivert.
25.09.19/Tor Berre

