
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: 08.04.2019 

 

Sted: Domkantors kontor 

Tid: Mandag 08.04.19 kl. 17:00 

 

Tilstede: Siren Ringøen, Vidar Hartveit, Marianne Sødal Misje, Ove Møllen, Petter 

Hangeland, Bente Elisabeth Holmen, Elisabeth Kielland 

Fravær: Bjørg Irene Samuelsen 

 

Sak 10/19 Godkjenning av innkalling og referat 

Innkalling og referat er godkjent. Til neste styremøte skal referatene på hjemmesiden 

gjennomleses. Interne drøftinger skal tas bort fra referatene før de legges ut på nytt.  

 

Sak 11/19 Konstituering nytt styre   

Leder: Siren Ringøen 

Nestleder/PR kontakt: Petter Hangeland 

Kasserer/representant i Orgel pluss: Vidar Hartveit 

Sekretær: Elisabeth Kielland 

Styremedlem: Bente Elisabeth Holmen 

Linett E Birkeland fortsetter med PR arbeid, utenfor styret 

 

Sak 12/19 Salmekveld Påskesang 

Evaluering: Stort publikum, godt mottatt. Folk likte å delta i salmesangen, sangarven 

føres videre. Fin variasjon i programmet. Tilleggseffekt: Stort publikum som kanskje vil 

komme til korets konserter etter hvert. Fortsatt samarbeid med Jon Kleveland og 

Vestergabet er ønskelig. Fortsatt kollekt, ikke billetter. Trykte program anbefales fortsatt. 

Publikum setter pris på utfyllende tekster og informasjon om de medvirkende. 

 

Rolleavklaring overfor Domkirka må gjøres ved tilsvarende arrangement. Hvem har 

ansvar for arrangementene?  

 

 

 



Sak 13/19 Innspill fra Svein Haanes: sikkerheten på trabulantene 

Sangere på bakerste rekke utsettes for fare i og med at det ikke er noe "gjerde" på 

trabulantene. Det må avklares om trabulantene er korets eller domkirkas eiendom. Brev 

angående dette sendes til menighetsrådet, og Ove Møllen tar saken videre. Det bør 

også være ei permanent trapp på midten fra bakerste trabulant som gjør det enklere å 

komme seg opp/ned.  

 

Sak 14/19 Eventuelt 

Håkon Guldvågs bilder skal utstilles i Domkirka våren 2020. Mange arrangement i den 

forbindelse. Domkoret vil bli involvert, men det er foreløpig ikke bestemt på hvilken måte.  

 

17.mai konserten er et Orgel pluss arrangement, koret har ingen oppgaver med 

markedsføring/billettsalg/økonomi.  

 

Det er ønskelig fra medlemmene med beskjed på forhånd hvis vi skal stå på trabulanter 

gjennom en hel øvelse. Hovedregel er at vi alltid skal stå på trabulanter siste øvelse før 

hver konsert, i tillegg ved helgeøvelser.  

 

Det er fortsatt interesse for å bli tatt opp som sanger i Domkoret. Aktuelle kandidater 

kalles inn til prøvesang.  

 

Nye bilder av koret er av god kvalitet. Disse kan brukes til hjemmesiden og ved 

markedsføring av koret.  

 

Kirkemusikkdager 2020. Saken må drøftes på neste styremøte, blant annet pga tidlig 

frist for å søke støtte.  

 

Petter kontakter Lars Emil ang oppdatering av hjemmesiden; informasjon om nytt styre, 

vedtektsendringer etc.  

 

Petter jobber videre med turkomiteen ang høstturen. Planlegging av utenlandstur 2020 

må starte snart. Petter tar også dette opp med turkomiteen.  

 

 
Neste styremøte: 20/5-19 kl 17.  
 
 
Elisabeth Kielland, sekretær 


