
Referat fra styremøte i Nøkken  
Onsdag 19. januar 2022 kl. 19:00 hos Håkon Lasse 

Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Kjell Hansen, Håkon Lasse Leira, Ola Moe og Tor Berre. 

Hans Kristian Tiller deltok på møtet under punkt 7.    

 

Sak 1/22 Godkjenning av styrereferat fra møtene 16.11 og 21.12 202 

Vedtak: Referatene godkjennes. 

 

Sak 2/22 Årsmøte 

 

1. Årsmelding 2021 

    Tor la fram forslag til årsmelding 

    Vedtak: Forslaget til årsmelding godkjennes. 

 

2. Regnskap 2021 

    Kjell la fram regnskapet som viser et overskudd på kr. 30 890,94 

    Vedtak: Regnskapet godkjennes og oversendes revisor. 

 

3. Budsjett 2022 

     Kjell la fram et foreløpig forslag til budsjett. 

     Vedtak: Budsjettet behandles på neste styremøte. 

 

4. Informasjon fra valgkomiteen 

     Arve orienterte kort om at valgkomiteen foreløpig ikke har sitt forslag til nytt styre klart. 

     Vedtak: Tas til orientering 

 

5. Gjennomgang av dagens vedtekter 

     Vi diskuterte om dagens vedtekter er gode nok når det gjelder dirigent og noteforvalters 

     møterett i styret. 

     Vedtak: Styret foreslår ingen vedtektsendring i denne omgang. 

 

6. Dato – innkalling 

     Vedtak: Årsmøtet holdes 14. mars kl. 19.00 

     Innkalling med sakliste og frist for forslag sendes ut i førstkommende Nøkken-info. 

     Frist for innlevering av forslag: 1. mars. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet. 

 

Sak 3/22 Landsfestivalen   

Styret har tidligere vedtatt å melde på koret til festivalen, og PK foreslår at vi deltar slik: 

Torsdag: Kor i Katedralen. ( 8min, 3-sanger) Du skal elske..,Morgon, Hallelujah 

Fredag: Korgilde ( Frimurerlogen- 10 min 3-sanger) Vackra Flickor , The Summer.., Gigolo evt 

latino 

Lørdag: Bysang Torget Mannskorsang. ( Uavklart opplegg.. men det blir av våre klassikere?) 

Lørdag: Sangerfest Trondheim Spektrum  

Lørdag; « Busk-sang»,korkultur. Nøkken på sangerkro O’Learys, kanskje synger vi og om mulig. 

Vedtak: Det er lite trolig at vi får anledning til å delta på alt dette, men styret slutter seg til 

forslaget og melder oss på i samsvar med dette. Hver deltaker støttes med 1000 kroner fra koret, 

og styret oppfordrer alle sangere til å melde seg på. Landsfestivalen er korets hovedoppgave i 

vår.     

 



Sak 4/21 Planer/tanker for vårsemesteret 2022 

Programkomiteen foreslår at den planlagte jubileumskonserten går ut og erstattes med en 

konsert til høsten der repertoaret ikke har «et historisk preg». 

Vedtak: Styret slutter seg til forslaget og foreslår en konsert tidlig i november. Et element i 

konserten bør markere 80-årsjubileet. 

Styret vedtar dessuten å holde en nøktern jubileumsfest når koronaen tillater det, og håper det 

kan la seg realisere i april, etter påske. 

Når det gjelder våren satser vi ellers på noen mindre opptredener og tar kontakt med Rockheim 

(Johan), Trondhjems Hospital (Tor) og Linda Sølvberg (Tor) for å høre om det kan være aktuelt 

med opptredener i vår. 

 

Sak 5/22 Permisjoner 

Søknad fra Trond Hervik om permisjon første halvår og fra Per Egil Mjaavatn om permisjon fram 

til påske. 
Vedtak: Søknadene innvilges. John tar kontakt med Arnt Olav Røttereng som har permisjon til 

januar og Tor snakker med John Arne Sandholm som meldte seg aktuell i fjor høst. 

 

Sak 6/22 Årsmøtet i korforbundet, Sør-Trøndelag 

Møtet foregår digitalt på Zoom 28. januar. 

Vedtak: Arve deltar for Nøkken. 

 

Sak 7/22 Facebook – Nøkkens nettside 

Hans Kristian og John orienterte om det som er gjort og om planer framover. En plug-in skal 

etter hvert fungere slik at saker fra Facebook kommer automatisk opp på nettsida vår. 

Det ble gitt mye ros til det arbeidet de to har gjort så langt. 

Vedtak: Styret slutter seg til planene, og vil arbeide videre med å få medlemmene til å aktivisere 

seg i sosiale medier. Det ble stilt spørsmål om vi også evt. kan forsøke oss på Snapchat og 

Instagram. 

 

Sak 8/22 Øvingslokale 

Terje har vært i kontakt med Havstein, og de kan ikke si noe konkret om når vi får tilbake 

festsalen. Det ble en bred diskusjon om øvingslokaler både på kort og lang sikt. 

Vedtak: Vi øver på Byåsen skole førstkommende mandag, men undersøker samtidig andre 

alternativer framover. 

 

Sak 9/22 Neste møte 

Vedtak: Neste møte blir onsdag 2. mars kl. 19.00 hos John. 

 

Trondheim, 19.01.22/Tor Berre 


