Referat fra styremøte
Onsdag 11.12 2019 kl. 19.00 hos Sivert
Tilstede: Oddvar Johansen, Sivert Johnsen, Ola Moe, Gudrun Engan Tronsaune og Tor Berre.
1. Godkjenning av referat
Vedtak: Referat fra styremøtet 23.10.2019 ble godkjent uten merknader.
2. Førjulskonserten
Vi oppsummerte konserten, praktisk, økonomisk og kunstnerisk. Økonomisk ser det ut til
å bli et overskudd på vel 25 000 kroner. Vi viser ellers til Oddvars skriftlige
oppsummering fra øvinga 25. november.
Vedtak: Tas til orientering.
3. Oppsummering av 2019
Vi diskuterte året med utgangspunkt i målene i årsplanen.
Vedtak: Vi gjorde ikke noe konkret og formelt vedtak, men det var enighet om følgende:
- Rekruttering: Nye sangere har bidratt positivt, men vi har fortsatt en stor jobb å gjøre
- Sanglig: Vi har blitt bedre på dynamikk og rytme, men ikke når det gjelder «korstemme».
- Økonomisk: Vi ser ut til å gå ut i balanse
4. Årsmøte 2020
Valgkomiteen har fått beskjed om hvilke tillitsvalgte som er på valg.
Vedtak: Årsmøtet blir holdt på Lille Skansen 17. februar kl. 19.00. Oddvar ordner lokale.
Tor skriver utkast til årsmelding, Per Johan leverer revidert regnskap og Oddvar lager
utkast til budsjett. Innkalling blir sendt i Nøkken-info.
5. Årsplan 2020
Årsplan blir vedtatt i styremøte i januar, men det er viktig med noen avklaringer nå.
Vedtak: Vi holder venneøving 13. eller 20. januar. Vi vurderer vårkonsert på Byåsen
skole, og Ola foretar «sonderinger» i sakens anledning.
6. Tur 2020
Det er bra med foreløpige påmeldinger av sangere.
Vedtak: Reisekomiteen legger fram konkrete turalternativer i januar som grunnlag for
endelig påmelding.
7. Landsfestivalen
Vi har lyst til å markere oss på landsfestivalen, bl.a. med «Sangerhilsen».
Vedtak: Gudrun sonderer litt om dette i korforbundet. I januar får vi oversikt over hvilke
arrangement vi kan melde oss på, og vi må da melde på det konkrete antallet deltakere og
hva vi vil være med på.
En eventuell konsert på Byåsen vil kunne ha med det repertoaret vi øver inn til
landsfestivalen.
8. Rekruttering
To av stemmegruppene trenger påfyll av yngre sangere. Det er mest prekært for 1.
tenorene som både er få og «gamle». 2. bassene er flere, men også her er det mange
sangere i godt voksen alder.

Tor har snakket med de aller fleste sangerne, og flere jobber nå konkret og aktivt med
aktuelle kandidater. Dette arbeidet fortsetter til begynnelsen av januar.
Vedtak: Hvis det er grunnlag for det, arrangerer vi en venneøving 13. eller 20. januar der
aktuelle sangere får et inntrykk av hva Nøkken er og kan være med og øve på en konkret
sang.
9. Honorarpolitikk
Det har vært en del reaksjoner på at kormedlemmer må betale for å engasjere Nøkken til
jubileer, jfr. styrevedtak fra 6. februar 2018. Saken ble også diskutert på siste øving.
Vedtak: Nøkken synger gratis for kormedlemmer som jubilerer.
Nøkkens honorarpolitikk er dermed slik:
- Nøkkens standardhonorar er kr. 4000 for en opptreden, men kan variere f.eks. mellom
en pensjonistforening og en bedrift.
- Vi synger gratis for kormedlemmer som jubilerer og i begravelser for kormedlemmer,
ektefeller/samboere og barn.
- Vi vil fortsatt synge gratis på institusjoner, felleskonserter, festivaler og andre steder der
vi ønsker å opptre.
10. Juleavslutning 16.12
Siste øving er 16.12. Da skal vi også synge på sykehjemmet kl. 1830.
Vedtak: Ola ordner med ekstra kake til en hyggelig kaffestund etter opptredenen.
Deretter øver vi kort på «Rocking around the Christmas Tree» før vi tar juleferie.
11. Vinterfest 25.01
Sivert orienterte om planene. Det blir tapasbord. Pris kr. 350.På festen skal vi markere at det dagen etter (26. januar) er 60 år siden Åge Pedersen ble
medlem av Nøkken.
Vedtak: Tor forbereder seansen der Åge skal feires. Han tar også kontakt med
Korforbundet og Adresseavisen i sakens anledning.
12. Saker fra korforbundet
Korforbundet i Sør-Trøndelag innkaller til årsmøte 24. januar på Hell. Januarkonferansen
holdes samme helg. Korforbundet minner ellers om at fristen for å sende inn kurslista for
høsten er 5. januar og at fristen for å gjøre endringer i medlemslista er 15. januar
(medlemskontingenten blir beregnet ut fra antall medlemmer denne dagen).
Vedtak: Vi melder oss ikke på årets januarkonferanse. Tor sørger for at fristene blir
holdt.
11.12.10/Tor Berre

