
Referat fra styremøte i Nøkken  
Onsdag 03.05 2022 kl. 13:30 hos Helge Laukholm 

Tilstede: Oddvar Johansen, Håkon Lasse Leira, Kjell Hansen, Helge Laukholm og Tor Berre. 

 

Sak 4.1 Godkjenning av referat fra styremøtet 24.03 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 4.2 Nøkkens vårfest 

Vi oppsummerte festen som vellykket både mht program, mat og lokale. Det burde ha vært 

kaffe/kake som avslutning på måltidet. Det er en fordel å være 6 rundt hvert bord. 

 

Sak 4.3 Landssangerfestivalen 

Programmet vårt på festivalen er klart, men det blir en del endringer i hvem som blir med på de 

ulike aktivitetene.  

Vedtak: Tor går gjennom og korrigerer påmeldingslistene til de ulike aktivitetene. Noen 

påmeldte har meldt seg av og andre kommer til. Vi ber Gudrun om å klargjøre med arrangøren 

hvordan arrangementet på Torvet skal være (antall sanger, rekkefølge osv). Vi mener at vi bør 

begynne med «Sangerhilsen» fordi det er en «vel møtt» til sangerfest. I forbindelse med neste 

øvelse må det tas endelig avgjørelse om vi skal synge «The summer we won’t forget». 

Vi trenger nye t-skjorter og slips, og ber Johan om å bestille T-skjorter. Johan og Tor ordner slips. 

 

Sak 4.4 Oppdrag framover 

I tillegg til kjente oppdrag har vi fått en forespørsel fra Byåsen skole om å synge to sanger på et 

arrangement i Kulturbygget 8. juni.  

Vedtak: Hvis det passer for Gudrun, sier vi ja til å synge der. 

 

Sak 4.5 Medlemsmøtet 13. juni 

Styret diskuterte forberedelsene til møtet: Hvordan engasjere til en god debatt? 

Vedtak: Vi tar fram SWOT-analysen som det forrige styret arbeidet med og legger fram et 

revidert utkast til medlemmene før medlemsmøtet. Medlemsmøtet blir på det grunnlaget bedt 

om å diskutere 4 spørsmål: 

Repertoar/profil, konserter, øvinger/dirigent og ambisjoner/krav til sangerne.  

Vi foreslår gruppearbeid før plenumsdiskusjon. 

 

Sak 4.6 PK – utvidet mandat 

På et møte mellom styret og dirigent ble det luftet ideer om å gi PK en rolle i forhold til 

gjennomføring av øvinger/evaluering av dirigent. 

Vedtak: Styret går inn for at PK får et slikt utvidet mandat, og ber Oddvar om å komme med 

forslag til innhold i mandatet. 

Sak 4.7 Stemmekontakter 

Vi diskuterte om stemmekontaktene også bør få et utvidet mandat i forhold til det sanglige i hver 

stemmegruppe. 

Vedtak: Vi gjør ingenting med dette nå, men ber om at det blir foretatt valg av stemmekontakter 

i alle grupper.  

 

Sak 4.8 Økonomisk status 

Kjell la fram økonomisk status pr. 30. april. 

Vedtak: Tas til orientering. 



Sak 4.9 Utmelding 

Arve Winsnes har meldt seg ut av Nøkken. 

Vedtak: Tas til orientering. 

Sak 4.10 Uniformering HORK 

HORK spør om det er ok at de bruker Nøkken t-skjorter under opptredener. 

Vedtak: HORK er en del av Nøkken og bruker selvsagt Nøkkens t-skjorter. 

 

Sak 4.11 Protokoller 

Protokollene har til nå vært limt inn i permer, men sekretæren ønsker å sette dem inn i 

brevordnere i tillegg til digital lagring. 

Vedtak: Styret sier ja til sekretærens ønske. 

 

Sak 4.12 Neste møte 

Vedtak: Neste møte blir tirsdag 31. mai kl. 13.30 hos Tor 

 

 Trondheim, 03.05.22/Tor Berre 


