
Referat fra styremøte i Nøkken  
Torsdag 16.06 2022 kl. 11:00 hos Kjell Hansen 

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

Laukholm. 

 

Sak 6.1 Godkjenning av referat fra styremøtet 30.05 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 6.2 Oppsummering av medlemsmøtet 30. mai 

Medlemsmøtet 13.6 2022 ble et godt møte med stort engasjement med mange positive innspill. 

Odd Anders sa det godt i spørsmålet; Hvorfor er vi med på dette, synger i Nøkken? Godt sosialt, 

inkluderende miljø, repertoaret, gode øvingsopplevelser og gode opptredener i sangen er hva 

som gir svaret.  ( La oss bruke Ivars utbrudd etter siste førkorona-årskonsert som mantra: 

«Detta var gøy!»  

 

Styret har vedtatt følgende på bakgrunn av tilbakemeldingene fra medlemsmøtet: 

• Nøkkens sangprofil beholdes, men utvikles med nye sanger og gjenbruk. Profilen er 

underholdende mannskorsang, med elementer av mer klassisk mannsskorsang og et 

repertoar til kirkebruk 

• Vi ønsker å ha en årskonsert å strekke oss mot, og i første omgang arbeider vi nå mot en 

vårkonsert 2023. Vi ønsker ellers å utvikle konsertene våre med bruk av husorkesteret, 

grupper og solister. Vi vurderer også konsertsamarbeid med andre. 

• Nøkken skal som generell regel fortsatt opptre uten noter. 

• Vi ønsker mer systematikk i øvingene, med en løpende øvings- og repertoarplan for 

kommende opptredener. 

• Vi ønsker å øve inn sangene raskere, og gjøre dem «ferdig». Dette forutsetter 

hjemmeøving og krav til sangerne om når sanger skal være innøvd. Sangere som møter 

uforberedt setter standarden for korets innlæring og påvirker øvingenes sangerglede og 

motivasjon for dirigent og sangere. 

• Vi vil ha stemmegruppeøvinger en gang i måneden, særlig i forbindelse med nye sanger. 

• Vi gjør avtale med en pianist som kan være akkompagnatør på viktige opptredener. 

 

Sak 6.3 Oppsummering etter møte med Gudrun 

Styret har vedtatt som generell regel at dirigenten ikke møter i styret og samtidig vedtatt en ny 

instruks for programkomiteen (PK). Møtet dreide seg om dirigentens kontaktflater mot koret 

etter disse endringene. 

Vedtak: Leder og dirigent finner fram til rutiner som sikrer god kommunikasjon mellom koret 

og dirigenten. Dirigenten blir gitt mulighet til innspill både til dagsorden og saker i forbindelse 

med styremøtene. Dirigenten møter i styret når korets terminplan blir vedtatt, og ellers etter 

behov. Alle opptredener blir selvsagt avklart og avtalt med dirigent på forhånd. 

Dirigenten leder PK og PK drives etter det nye mandatet som styret har vedtatt. Dirigenten 

fortsetter med «Gudruns hjørne» i Nøkken-info. 

 

Sak 6.4 Oppstart til høsten 

 Vedtak: Første øving blir mandag 22. august 

 

Sak 6.5 Programkomiteen 



Det ser ikke ut til å være mulig å få til et PK-møte før sommerferien. 

Vedtak: Når programkomiteen møtes må det vedtatte konsertprogrammet revideres med tanke 

på at konsertmålet nå er en vårkonsert. Vi ber alle sangere om å lære seg  «Hvileløs tramp» og 

«Sång til friheten» i løpet av ferien. 

Sak 6.6 Nøkken og Fosenlaget 

Gudrun har gjort avtale om å dirigere Fosenlaget i tillegg til Nøkken. På møtet med Gudrun i går 

ble det ikke tid til å diskutere evt. konsekvenser for Nøkken. En åpenbar konsekvens er selvsagt 

at fleksibiliteten når det gjelder oppdrag blir mindre. Fosenlaget øver torsdager og Gudrun har 

dessuten allerede gitt oss flere datoer i høst og i januar der hun er opptatt med Fosenlaget. 

Vedtak: Leder og dirigent diskuterer dette ved første høve. 

Sak 6.7 Økonomi 

Kjell orienterte kort om den økonomiske situasjonen. Penger fra kommunen og Korforbundet 

har nå kommet inn. 

Vedtak: Tas til orientering  

 

Sak 6.8 Arrangementsansvarlig 

Tor etterlyste en rolle i koret som tar ansvar for alle avtaler rundt et oppdrag når det er booket. 

Vedtak: Kjell blir arrangementsansvarlig. 

Sak 6.9 Neste møte 

Vedtak: Neste møte blir tirsdag 16. august kl. 13.30 hos Oddvar. 

 

 Trondheim, 16.06.22/Tor Berre 


