Styremøte i mannskoret Nøkken 05.10.2021 hos Ola Moe, Stokkbekken 17.
Til stede: Arve Winsnes, John Herland, Terje Eggevold, Håkon Lasse Leira, kjell Hansen,
Ola Moe. Oddvar Johansen møtte for å orientere om dreieboka til jubileumskonserten.

Sak 43/21: Godkjenning av referat fra møte 24.08.21.
Oppfølging av saker behandlet i møte den 24.8:
Noen permisjonssøknader er til behandling. Terje fikk i oppgave å snakke med Torbjørn
Kristiansen. Konklusjonen etter den samtalen er at Torbjørn slutter i koret. Resten av
permisjonssøknadene er avklart.
Økonomistatus: Kjell har orienterte litt om status pr 30.9.
Rekruttering. Tre saker i den forbindelse som må holdes varme: Videosnutt - sang på
Nordre, og å kontakte noen i Foetus Ex Ore for å få hjelp av 1-2 første-tenorer. Det fjerde
momentet, nemlig bilder av koret er i boks
I siste nummer av Bel Canto er det et kor som søker etter sangere. Kan det være noe for
oss også? Fast eller prosjektbasert fram til jubileumskonsert?

Referatet ble godkjent.

Sak 44/21: Dirigentens kvarter utsatt i og med at dirigenten ikke var til stede.
Ny sak på dette nr blir da:
Status på sykefravær for dirigent, og vikaravtale med Anne Berit.
Arve orienterte om situasjonen. Nedenfor følger referat fra møtet mellom Arve, Gudrun og
Anne Berit.

1. Gudrun er 100% sykemeldt fra medio september 2021. Varighet på

sykemelding vil avhenge av flere forhold. Vi er enig om at situasjonen
betinger vikar i rollen som dirigent så lenge sykefraværet gjelder, også om
sykmeldingen endres til mindre sykefraværsprosent
2. I perioden Gudrun er sykemeldt mottar hun ikke honorar fra koret. Om
sykemeldingen omgjøres til lavere sykemeldingsgrad vil honorar endres
tilsvarende dette
3. I perioden Gudrun er sykemeldt avtales det med styreleder om hun skal
delta/være til stede på noen av korets aktiviteter. Dette for å opprettholde
kontakten med koret. En slik deltakelse betinger at dette ikke er negativt for
Gudrun sin vei tilbake til jobb

4. I perioden 01.10.21 - 31.12.21 inngås avtale med Anne Berit om vikariat

som dirigent for koret. Oppgavene avgrenses til ansvar for øvelser og
opptredener i nevnte periode. Arbeid ut over dette avtales særskilt mellom
henne og styreleder. Hun gis honorar på kr. 300,- per time for medgått tid til
forberedelse, øvinger og opptredener og reisetid
5. Anne Berit inngår videre avtale om å være vikar i perioden 01.01.22 15.03.22 dersom dette blir nødvendig, da sett i relasjon til Gudrun sin
helsesituasjon. For denne perioden gjelder samme vilkår som nevnt under
pkt 3.
6. Intensjonelt avtales videre at Anne Berit er positiv til å bidra med sin
kompetanse i perioden frem til mars 2022 selv om Gudrun er tilbake som
dirigent. Dette skjer da etter nærmere avtale mellom henne og styret og
dirigent
7. Punktene 1-6 legges frem for styret til behandling i styremøte 05.10.21

Styret dískuterte innholdet i Arves referat, og det ble godkjent slik det står over.
I tillegg til det som står i referatet må det i undersøkes på hvilken måte det skal betales
arbeidsgiveravgift, settes av feriepenger og trekkes skatt av vikarlønna til AB.

Sak 45/21: Årsmøte 2022. Tidspunkt og saker til behandling
Planen er at årsmøtet avholdes i mars -22.. Forslag om dato er 28.03, med påfølgende
medlemsmøte.
Arve kontakter valgkomite. Årsmøtesaker som skal opp på årsmøtet bes sendt styret innen
28,02.21.

Sak 46/21 Øvingsplan - jubileumskonsert. Avtaler med deltagende sangere og
musikere
Oddvar la fram status på hvor langt arbeidet med programmet for konserten er kommet, og
betraktninger rundt enkelte av sangene som det etter Oddvars mening gjenstår en del arbeid
på. Spesielt utfordrende er “The summer we won't forget”, og “Byen vår”.
Avklaringsrunde med Gudrun.
Kjell mener at øvingsplan snarest mulig må presenteres for medlemmene i koret. For å få et
eierforhold til en slik plan. Enighet rundt dette.

Oppsummering: -vi setter alt inn på at konserten holdes som planlagt. Oddvar fikk fullmakt
som leder av jubliumskomiteen og medlem i pk, å følge opp utarbeidelse av øvings planen i
samarbeid med dirigenter og utøvende sangere/musikere.

Sak 47/21: Fortsettelse av samtale om Nøkken. SWOT-analyse (se eget utsendt
notat fra møte 24.08)
Denne saken ble pga tidsnød utsatt.

Sak 48/21: Eventuelt
Forespørsel fra Ringve om å synge to konserter i oktober under temet “endelig er det lov å
synge igjen”. Meningsutveksling i styret landet på at vi hører med koret og dirigenten om
dette er av interesse. Hvis det passer for AB og vi kan stille sangbart kor er vi positive. Dato
som er aktuell er den 21.10.
Jul i bakgården: Kulturnatt i borggården. 11.12. Skal Nøkken være med på dette. Styret
stemte enstemmig nei til dette.
Julekonsert for lærere, venner og bekjente ved byåsen skole 1.12. Styret er positive til at
denne konserten avholdes, som gratiskonsert. For å tilbakebetale “leia” for vår/sommer og
høsten -21.
Jubileumsdato for 80 års-jubileet blir “feiret” med kake på øving den 18. Selve datoen er
den 19.10. Festkomiteen bestiller kake.
DDE er også et spørsmål. Skal vi kontakte DDE for å “leie” oss inn? Enighet om at vi på
nåværende tidspunkt ikke retter noen forespørsel til DDE.
Søknad om permisjon fra Egil Wang ut 2021 innvilges.
Slips og T-skjorter. Supplering av uniformseffekter. NK, John Herland tar kontakt med Johan
Tangen for å ta rede på hva som trengs å etterbestille.
Sanghefte fra korforbundet “Samstemt”. Et hefte som er utgitt av korforbundet for at kor som
møtes har en slags felles repertoar. Styret overlater til PK å jobbe videre med saken.

Neste styremøte avholdes 16.11. kl 19:00 hos Terje.

