
Referat fra styremøte i Nøkken  
Tirsdag 30.05 2022 kl. 14:00 hos Tor Berre 

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

 

Sak 5.1 Godkjenning av referat fra styremøtet 03.05 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 5.2 Landssangerfestivalen 

Vi oppsummerte landssangerfestivalen som positiv for Nøkkens del. Vi hadde vellykkede 

opptredener både i Frimurerlogen, på Torvet og i Nidarosdomen. Ut fra forutsetningene leverte 

vi opp mot vårt beste nivå akkurat nå og fikk mange positive tilbakemeldinger. 

Men repertoaret var «gammelt» og vi utnyttet heller ikke festivalen til å møtes og styrke det 

sosiale fellesskapet i koret. 

Det ble veldig mye fram og tilbake med påmeldinger til konserter og arrangementer både før og 

under festivalen. Det ble til slutt et stort avvik mellom det vi hadde betalt for i februar og det 

som ble realiteten. Spesielt stort ble frafallet fra sangerfesten og styret inviterte derfor i 

sluttfasen flere gratis inn på festen.  

Vedtak: Alle påmeldte betaler samme festivalavgift (kr. 190) og alle betaler for de 

konsertbillettene de har bestilt hvis vi ikke har lyktes med å selge til andre. Vi tar opp med 

korforbundet praksisen med å betale inn alle avgifter mange måneder før festivalen. Dette betyr 

at all økonomisk risiko blir overført til korene. 

 

Sak 5.3 Oppdrag framover og avslutning på vårsemesteret 

Vi har et konsertoppdrag før sommerferien og det er på Byåsen skole 8. juni. 

Vedtak: Vi arrangerer sommeravslutning på Tavern mandag 20, juni, og diskuterer opplegget 

for høsten på et styremøte senere i juni. 

 

Sak 5.4 PK – utvidet mandat 

Oddvar presenterte et forslag basert på vår enighet på forrige styremøte. 

Vedtak: PK får nå følgende mandat: 

PKs mandat er å velge ut og utvikle korets repertoar slik styret har definert korets sangprofil. 

Besluttet repertoar forelegges styret og koret. 

PK skal ihht vedtekter bestå av dirigent, korets leder og fire valgte medlemmer. PK ledes av 

dirigent som også initierer møter og saker. 

PK skal løpende ha oppdatert skisse på repertoar for de konserter og oppdrag som er kjent, 

planlagt. Dette er viktig info for koret og selvlæringen og distribueres til koret gjennom 

«Nøkkeninfo».  Dirigent kan, som administrativ avlastning, velge et PK-medlem til å bistå i 

gjennomføring av de praktiske følger av ovenstående punkter.  

PK bør jevnlig vurdere øvelsene og korets sanglige utvikling ifht valgt repertoarutvikling. Det 

føres ikke referat fra disse vurderingene, de skal være et verktøy i samspillet dirigent og kor. 

PK status rapporteres til Nøkkens styremøter.  

 

Sak 5.5 Swot-analyse av koret 

Styret tok utgangspunkt i et notat etter styremøte 24.08.21. 

Vedtak: Et utkast til SWOT-analyse blir lagt fram for medlemmene som grunnlag før 

diskusjonen på medlemsmøtet 13. juni. Medlemsmøtet skal ikke diskutere selve analysen, men 

den er nyttig som grunnlag for diskusjonen av følgende fire punkter: 



1) Repertoar/profil 

2) Konserter 

3) Øvinger/dirigent  

4) Ambisjoner/krav til sangerne.  

Styrets utkast til SWOT-analyse er slik: 

 

Styrker 

- Formidlingsevne 

- Identitet - underholdende 

- Dirigent 

- Mange musikere   

- Miljø 

- Organisasjon og informasjon 

- Ressurssterke medlemmer 

- Solid økonomi 

- Allsidig 

Svakheter 

- Få sosiale møteplasser 

- Manglende fornyelse 

- Dårlig kultur for krav til egeninnsats 

- Innlærings/øvingskultur 

- Nøkken-info for lite lest 

Muligheter 

- Nye grupper publikum 

- Bruk av solister fra egne rekker/solistpleie 

- Mer samarbeid med andre aktører 

- Sponsing, markedsføring og medier 

- By på spennende oppdrag, reiser 

- Bruke musikk-kreftene i koret 

Utfordringer 

- Korsang har færre arenaer, færre oppdrag 

- Konkurranse med andre musikkformer – andre fritidsaktiviteter 

- Økende gjennomsnittsalder 

  

Sak 5.6 Medlemsmøtet 13. juni 

Medlemsmøtet blir gjennomført med gruppearbeid først (jfr. vedtak i forrige styremøte) og med 

de fire temaene som er skissert i sak 5.5. 

Vedtak: Håkon Lasse Leira blir ordstyrer. Swot-analysen blir sendt ut på forhånd. 

Sak 5.7 Årlig justering av dirigentavtale 

Vedtak: Styreleder får fullmakt til å avtale en justering av dagens avtale i forhold til 

tariffoppgjøret. 

 

Sak 5.8 Økonomisk status 

Kjell la fram økonomisk status pr. 31. mai. 

Vedtak: Tas til orientering. 



Sak 5.9 Heimdal-medlemmene 

De tre fra Heimdal har nå avsluttet sitt endelige «oppdrag» hos oss. Det ser ut som en av dem 

blir med oss videre, men at de to øvrige avventer vedtak om framtida for Heimdal mannskor. 

Vedtak: Tor sender dem et «takk for innsatsen»-brev og ønsker dem velkommen tilbake hvis de 

øsnker det. 

Sak 5.10 Neste styremøte 

Vedtak: Neste møte blir torsdag 16. juni kl. 13.30 hos Kjell i Korsgata 14 

 

 Trondheim, 30.05.22/Tor Berre 


