
Referat fra styremøte i Nøkken  
Torsdag 16.08 2022 kl. 11:00 hos Oddvar Johansen 

Tilstede: Oddvar Johansen, Håkon Lasse Leira, Kjell Hansen, Helge Laukholm, Gudrun Engan 

Tronsaune og Tor Berre. 

 

Sak 7.1 Godkjenning av referat fra styremøtet 16.07 

Vedtak: Referatet ble godkjent. 

 

Sak 7.2 Øvingsoppstart 22. august 

Gudrun orienterte om at det nå er kjøpt inn Smartboard til bruk i øvingene, og om opplegget for 

starten av sesongen, hvilke sanger vi starter med osv. Info om dette kommer i Nøkken-info 

denne uka. 

Tor orienterte om aktuelle sangere som skal kontaktes før sesongstart. 

Vedtak: Tas til orientering 

Sak 7.3 Stemmeøvinger 

Vedtak: Vi ber alle stemmegrupper å ha en stemmeøving før 15. september. Videre opplegg blir 

diskutert i PK 

 

Sak 7.4 Akkompagnatør 

Vedtak: Gudrun kommer med forslag til pianist som kan være akkompagnatør ved viktige 

opptredener, og Oddvar godkjenner og gjør avtale med vedkommende. 

 

Sak 7.5 Opptredener i høst 

Styret diskuterte både forespørsler fra andre og egne idéer til opptredener i høst. Oddvar 

fremmet forslag om intimkonserter med tema. Dette forslaget støttes av PK. 

Vedtak:  Styret støtter planene om 1-2 intimkonserter og ber PK om å arbeide videre med å 

finne lokale og utarbeide endelig konsept. Oddvar er ansvarlig for dette, og han kan også trekke 

med andre i arbeidet. 

Styret sier nei til å delta i årets kulturnatt i Vår Frue kirke 16. september, men sier ja til følgende 

opptredener: 

19.09 Havstein – høstkonsert 

27.11 Ilen kirke – Adventskonsert i regi av Trøndernes mandssangforening 

04.12 Lademoen kirke – Adventskonsert i regi av Koretro 

12.12 Havstein - julekonsert 

 

Sak 7.6 Årskonsert våren 2023 

PK har utarbeidet forslag til repertoar på konserten som har fått arbeidstittelen «Lykkelige 

menn». 

Vedtak: Årskonserten holdes i slutten av mars, gjerne som en lørdagsmatiné. Oddvar 

undersøker om bl.a. Rockheim kan være et mulig konsertlokale 

Sak 7.7 Referat fra PK 

Gudrun orienterte fra PK-møtet der det ble utarbeidet forslag til repertoar både for årskonsert 

og mulige temakonserter. 

Vedtak: PK-referatene sendes til alle styremedlemmer. 

Sak 7.8 Økonomi 

Kjell orienterte kort om den økonomiske situasjonen. Vi kommer til å tære en god del på 

likviditeten i år, men dette er kjente konsekvenser av de vedtakene vi har gjort i løpet av året. 



Vedtak: Tas til orientering  

 

 Sak 7.9 Neste møte 

Vedtak: Neste møte blir tirsdag 6. september kl. 13.30 hos Tor. 

 

 Trondheim, 16.08.22/Tor Berre 


