
 

Referat fra styremøte
Dato: 9.oktober 2018  

Sted: Domkantors kontor

Tid: Tirsdag 09.10.18 kl. 21:00

Tilstede: Siren Ringøen, Vidar Hartveit, Linett E. Birkeland, Svein Thoresen, Marianne 

Sødal Misje, Ove Møllen, Petter Hangeland, Liv Godtfredsen Elisabeth Kielland

Sak 34/18 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent. 

Merknader: 

Facebooksiden skulle oppdateres, dette er ikke gjort. Linett oppdaterer dette. 

Det er fremdeles noen basser som ikke har lys. Liv kontakter kirketjener/elektriker. 

Sak 35/18 Referat til medlemmene
Siren kontakter Lars Emil Jensen. Han er ansvarlig for å holde domkorets hjemmeside 

oppdatert. 

Sak 36/18 Økonomisk støtte - samarbeid og støtte fra menigheten om korets 
konserter – annet praktisk ang konsertene

Domkoret har fått kr 40 000,- i kommunal støtte, og venter svar ang støtte fra Norsk 

kirkesangforbund. Det skal også søkes om støtte hos Vest-Agder fylkeskommune. Vidar 

sørger for det. Linett undersøker om vi kan få støtte fra annet hold, f.eks. banker. 

Billettpriser: 

Allehelgenskonserten – kr 150/300,-. (i ettertid har billettprisen blitt justert til kr 100/200,- 

pga info som allerede var gitt fra Domkirken). 

Adventskonserten – kr 150/300,-. Marianne selger billetter til elever v/Vågsbygd vgs for 

kr 100,-. Elever og studenter må vise studentbevis. 

Publikum etterlyser billettkjøp via Ticketmaster. Anna Willrodt (korist) tar ansvar for å 

etablere denne tilgangen. Liv legger ut info om billettsalg på Domkirkens hjemmeside. 

Billetter kan kjøpes på Norli bokhandel Sørlandssenteret og Sønnik i Lillemarkens. Linett 



og Vidar tar ansvar for dette. Kormedlemmene oppfordres til å selge minst fire billetter, 

det gis ikke ut gratisbilletter. Linett sender mail til Siren med billetter, som stempler dem 

før de deles ut. Emil Otto Syvertsen spørres ang å skrive en forhåndsomtale i 

Fæ.vennen om Chichester psalms. 

Annet praktisk ang konsertene:

- Marianne sørger for kontrakter med solister. 

- Koret betaler honorar, og Svein tar ansvar for det. Menigheten sørger for riktig 

håndtering ift skatt. 

- Petter bestiller rom på Hotell Norge for solistene, og de bestiller reisen selv. 

- Linett undersøker muligheter for fordelskort i Fæ.vennen. Billettene lages i samarbeid 

v/Linett, Liv og Siren. Linett lager også plakater, og Liv sørger for trykking. Flyers til 

Allehelgensuka lages i tillegg, samt separate konsertprogram. 

- Billettsalg: Vi trenger et bedre system enn tidligere, og konsertkomiteen må kontaktes. 

Siren undersøker ang flere frivillige til å selge billetter, det bør sitte en person ved 

begge innganger. Adgangskortene må kontrolleres ved inngangen ift årstall 

(gyldighet), og det bør noteres hvem som bruker disse. 

- Sidedører åpnes tre kvarter før konsertene starter. Hoveddør åpnes en halv time før. 

Allehelgenskonserten starter kl 19:30, og Adventskonserten starter kl 19:00. 

Sak 37/18 Korets økonomi og langsiktig planlegging
Saken utsettes til neste møte

Sak 38/18 Bilder av koret 
Saken utsettes til neste møte

Sak 39/18 Eventuelt 
Nytt møte: Etter øvelsen 30.okt. (kun ang konserten), deretter mandag 26.nov. kl 1730.

Elisabeth Kielland – sekretær
Mob 41202006


