Referat fra styremøte i Nøkken
Tirsdag 16. november 2021 kl. 19:00 hos Terje
Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Ola Moe, Håkon Lasse Leira, Terje Engevold og Tor Berre.
Forfall: Kjell Hansen og Gudrun Engan Trinsaune.

Sak 49/21 Gjennomgang av referat fra styremøte 05.10
Vedtak: Referat fra styremøtet 05.10 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 50/21 Økonomistatus
Tilsendt regnskapsoversikt fra kasserer ble gjennomgått Oversikten viser et lite underskudd,
men det er før konsertinntekter fra Ringve, Strinda og D.D.E. er medregnet.
Vedtak: Tas til orientering. Vi ber dessuten Johan/Gudrun om uforbindtlig å undersøke pris på
evt. nytt piano til Nøkken.

Sak 51/21 Videre arbeid med markedsføring
John orienterte om de opptakene han har gjort på øvinger og planene om å redigere sammen
små snutter til bruk på Facebook og Youtube. Arve viste til muligheten for å annonsere i Bel
Canto. Tor orienterte om at han allerede har laget en sak om Nøkken-boka til Bel Canto.
Vedtak: Styret ser positivt på at det blir laget videosnutter, og ber John om å sette i gang med
dette med styret og dirigent som referansepersoner. John blir også bedt om l lage «annonse» til
Bel Canto for å få nye 1. tenorer.

Sak 52/21 Året 2021 – foreløpig oppsummering
Vi oppsummerte det andre koronaåret, og var enige om at vi har kommet bra fra det, i den
forstand at vi har holdt det gående på ulik måte hele tida, og at vi er inne i en svært aktiv høst.
På minussida noterer vi at ikke har hatt kapasitet til fornyelse av repertoaret. Videre var det
enighet om at Zoom egner seg dårlig til øvinger.
Vedtak: Diskusjonen tas med videre i årsmeldinga for 2021.

Sak 53/2 Årsmøte 2022. Fastsetting av ny dato
På forrige styremøte ble det gjort foreløpig vedtak om 28. mars som årsmøtedato. Dette er
utenfor den vedtektsfestede årsmøteperioden (15.02-15.03).
Vedtak: Årsmøtet blir avviklet 14. mars. Det ble gitt en kort orientering om valgkomiteens
arbeid.

Sak 54/21 SWOT-analyse
Vi gikk gjennom punktene vi kom fram til på styremøte i august, og mener de gir et godt
grunnlag for handling.
Vedtak: Swot-analysen fra 23.08.21 brukes som grunnlag når nytt styre vedtar arbeidsplan for
2022-23.

Sak 55/21 Juleavslutning?
Det er ønskelig med en uformell juleavslutning for sangerne.
Vedtak: Vi forsøker å få til en juleavslutning på et utested rundt midten av desember. Tor
undersøker i første omgang på Napoli. Vi ser ikke for oss noe særlig program, men kobler på
festkomiteen.

Sak 56/21 Nøkkens arkiv
Nøkkens arkiv er oppgradert og systematisert i forbindelse med arbeidet med boka. Det
inneholder protokoller, årsmeldinger, avisutklipp, noter, konsertprogrammer, bilder og brev.
Vedtak: Vi spør Statsarkivet i Trondheim om de er interessert i å overta det fysiske arkivet fram
til 2010. Vi beholder selv de ti siste årene, og det digitale arkivet (årsmeldinger, noter, bilder og
protokoller etter 2012).

Sak 57/21 Info til tidligere medlemmer
En del av våre eldre medlemmer har sluttet i år. De ønsker fortsatt kontakt med Nøkken, og vil
ha informasjon om det som foregår.
Vedtak: Tidligere Nøkken-medlemmer får tilbud om fortsatt å få Nøkken-info.

Sak 58/21 Eventuelt
- Valgkomiteen i korforbundet i Sør-Trøndelag ber om kandidater til flere verv.
- Landsfestivalen i Trondheim har lagt ut informasjonssider på nettet.
Vedtak: Vi informerer om begge sakene i Nøkken-info

Sak 59/21 Neste møte
Vedtak: Neste styremøte blir onsdag 12. januar kl. 19.00 hos Håkon Lasse.
Trondheim, 16.11.21/Tor Berre

