
Referat fra styremøte i Nøkken  
Mandag 2. mars 2022 kl. 19:00 hos John Herland 

Tilstede: Arve Winsnes, John Herland, Kjell Hansen, Håkon Lasse Leira, Gudrun Engan 

Tronsaune og Tor Berre. 

 

Sak 15/22 Godkjenning av referat fra styremøtene 12.01 og 07.02 

Vedtak: Referatene ble godkjent. 

 

Sak 16/22 Årsmøtet 

Arve har forhåndsbestilt Lille Skansen. 

Vedtak:  Årsmøtet blir avholdt på Lille Skansen og vi ber medlemmene om påmelding med 

matpreferanse (burger eller baccalao). Sakspapirene (årsmelding, regnskap, budsjett, 

valgkomiteens innstilling) blir sendt ut  straks budsjettet er ferdig. 

 

Sak 17/22 Permisjonssøknader 

John Hassel, Arnt Olav Røttereng og Egil Wang har søkt om permisjon fram til sommeren. 

Vedtak: Søknadene blir innvilget. 

 

Sak 18/22 Budsjett 

Kjell Hansen la fram forslag til budsjett for 2022. 

Vedtak: Budsjettforslaget ble gjennomgått og endret på noen punkter. Det legges fram for 

årsmøtet. 

 

Sak 19/22 Referat fra PK-møte, opptredener, sanger 

Referat fra PK-møte 14. februar ble gjennomgått. Vi gikk også gjennom planene for våren og 

høsten så langt.  Vi har fått positiv tilbakemelding fra Trondhjems Hospital om sang på 

onsdagskafe og er i kontakt med Linda Sølvberg om evt. sang på Lade. Vi avventer svar fra 

Rockheim allsangkafe og vet at vi skal synge på Havstein og Heimdal (Åge Pedersen) uten at 

datoer er endelig avklart. 

Vedtak: Koret arrangerer fest med jubileumsinnhold 10. juni og ber festkomiteen starte 

forberedelser. Høstkonserten arrangeres første halvdel av november uten juleinnhold, men med 

noe preg av jubileum. 

 

Sak 20/22 Status rekruttering 

Bare en aktuell 1. tenor har meldt sin interesse etter annonsen i Adresseavisen. Det arbeides 

eller med et par kandidater til andre stemmer. 

I styret ble det en bred diskusjon om rekruttering og korets totalsituasjon uten at det ble 

konkludert. 

Vedtak: Vi annonserer i Adresseavisen på nett og mobil. Vi kjøper 17857 sidevisninger for kr. 

2500 + moms. 

Sak 21/22 Medlemsregisteret 

Tor orienterte om at han har tatt medlemmer som har permisjon et helt semester ut av 

korforbundets medlemsregister for å få best mulig samsvar mellom de vi betaler for og de vi får 

støtte for.  

Vedtak: Styret støtter denne praksisen. 

Sak 22/22 Økonomiske støtteordninger 

Vi har mottatt 10 000 kroner fra kommunen som støtte til jubileumskonserten. I tillegg har vi et 



ubrukt tilskudd til jubileumskonserten fra «Aktivitetsmidler for kor» på 25 000 kroner. Det siste 

tilskuddet er knyttet til bruk av profesjonelle, og det er uklart om den kommende konserten vil 

oppfylle kravene til å få utbetalt hele tilskuddet. Hvis ikke, kan vi søke om å få beholde 50% av 

tilskuddet uansett. 

Vedtak: Vi tar stilling til hva vi gjør med tilskuddet fra «Aktivitetsmidler for kor» når vi vet mer 

om innholdet på høstkonserten. 

Sak 23/22 Eventuelt 

Gudrun foreslå å leie inn Harald Bjørkøy til å instruere en hel øving eller to halve øvinger. Pris 

2000 kroner. 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 

 Trondheim, 02.03.22/Tor Berre 


