
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: 19.november 2018   

 

Sted: Domkantors kontor 

Tid: Mandag 19.11.18 kl. 17.30 

 

Tilstede: Siren Ringøen, Vidar Hartveit, Svein Thoresen, Marianne Sødal Misje, Ove 

Møllen, Petter Hangeland, Anna Wilrodt, Elisabeth Kielland 

Fravær: Linett E Birkeland 

 
Sak 40/18 Godkjenning av innkalling og referat.  
Godkjent.  
Kommentarer:  

• Fylkeskommunen støtter Domkorets konserter via Orgel pluss. Dette må 
opplyses på plakater etc.  

• Priser på adventskonserten er endret ift forrige referat, nye priser er 150,-/350,-. 
20% avslag ved Fvn fordelskort. 

• Ingen ytterligere rabatt for elever fra Vågsbygd vgs.  

• Liv Godtfredsen har gjort noen presiseringer i referatet angående honorar til 
solister 

• Rutiner angående honorar til organist Ian Richards ble gjennomgått. Fellesrådet 
foretar utbetaling og Domkoret betaler dem ut i etterkant. Et eget 
organisasjonsnummer vil gjøre prosessen mer korrekt.  

• En del musikere har ennå ikke sendt regning etter Allehelgenskonserten 

• Mathias Gillebo har ennå ikke signert kontrakt ang adventskonserten. Alt er i 
orden ellers.  

 
Sak 41/18 Korets økonomi og langsiktig planlegging  
Koret har fått en donasjon fra en anonym giver på kr 300.000,-. Domkantor har full 
myndighet til å disponere beløpet til beste for koret, og har bestemt at midlene går til 
konserten i mars. Restbeløpet blir en buffer som bør settes inn på en konto med høyere 
rente, ikke driftskontoen. Vi fortsetter planlegging som før, men donasjonen gir oss en 
ekstra sikkerhet.  
 
Gikk gjennom budsjett og regnskap per 19.11.2018. Det er fremdeles utestående midler 
fra menigheten og Orgel pluss. Svein kontakter Liv ang menighetens overføring. Mangler 
fremdeles tilbakeført mva og noen medlemskontingenter. Adventskonserten er ikke med 
i regnskapet foreløpig. Har fremdeles ikke hørt noe ang søknaden om støtte fra NKSF. 
Svein sjekker dette. Spørsmål om vi bør melde oss inn i Norges korforbund, kan søke 
støtte der også. Vurdere å be om hovedsponsor igjen.  
 
Radiokonserter i 2019: 10.mars (vurdere øvingshelg 8-9.mars), 28.april, 20.okt og 8.des. 
Allsangkveld 7.april, mulig at guttekoret tar eierskap til denne. De kan søke egne midler. 
 
 
 
 
 



Korfestival høsten 2019:  

• Økonomi: 
Må søke kommunen om støtte innen 15.des. Fikk ikke noe fra kulturrådet. Kan 
bare søke om max 50% av totalbeløpet (brutto utgifter). Årets tildeling, snitt 
100.000,- per aktør. Koret må stå for et evt underskudd. Webbers Requiem 
koster 300.000, største utgift. En festival må være mer enn en konsert, 
bruttobeløp blir nok 4-500.000. Vidar kontakter Emil Otto Syvertsen, de lager et 
budsjett som så presenteres for styret. Administrasjonsutgifter må legges inn i 
budsjettet.  
 

• Foreløpig program:  
Cellokonsert med Leonardo Sesenna, foredrag v/Frida Forsgren UiA 
allehelgensmotiver i billedkunsten, studentkonsert UiA rytmisk, Sommerlandet 
Eyvind Skeie, Marcus Paus Requiem, foredrag om folkloristikk, Andrew Lloyd 
Webbers Requiem. Ingen store arrangementer på lørdagen. Vi ser hva vi får av 
støtte, lager programmet deretter.  

 

• Vi må ta stilling til hvem som utfører det praktiske arbeidet rundt festivalen. 
Dugnad? 

 
 
Sak 42/18 Billetter og ny lov som vil berøre vårt billettsalg. Anna Wilrodt 

informerer 
 
Ny kassalov som er gjeldende fra 1.januar 2019: Innstramminger gjør at vi ikke kan 
fortsette billettsalg som vi har gjort hittil. Kassasystemet må være integrert - kortterminal 
må kommunisere med et kassaapparat (kvittering). Noen unntak: 3 g folketrygdens 
grunnbeløp. Spørsmål om vi kan fortsette som før når vi holder oss under dette beløpet. 
Svein kontakter Norges korforbund angående regelverket og spør om råd angående 
ulike løsninger for kassasystem. 
 
Koret har avtale med Ticketmaster ut året, og vi drøftet ulike løsninger etter nyttår. Anna 
anbefaler Tikkio eller Hoopla. Skanning av billetter ved inngangen blir nødvendig, kan 
låne skannere via Anna W, Sørf. Utskrifter, div rapporter må kunne tas ut. Vekselkasse 
må være integrert i systemet. Anna sjekker hvor mye det koster å kjøpe inn eget 
kassasystem. 
 
Ny løsning for billettsalg må være på plass innen konserten på Maria Budskapsdag.  
 
Sak 43/18 Bilder av koret  
 
Saken utsettes til etter jul. 
 
 
Sak 44/18 Evaluering av Allehelgenskonserten og siste planlegging av 
Adventskonserten  
 
Evaluering:  
Må være tidligere ute med markedsføring neste gang. Koret taper antakeligvis penger på 
bruk av Fædrelandsvennens fordelskort, Får gratis annonsering, ikke noe annet. Se hva 
vi får ut av det ved Adventskonserten, tar beslutning etter dette. 
 
Adventskonserten:  
Petter jobber med programmet. Info om korene og medlemmene må på plass.  Emil Otto 
Syvertsen skriver forhåndsomtale i Fædrelandsvennens kulturkalender. Petter kontakter 
Kai Stokkeland i NRK angående lydopptak på en øvelse. Billetter til kormedlemmer deles 
ut i morgen, alle domkorister må selge to billetter. Vidar sjekker med Sønnik om det 
trengs flere billetter. Petter og Vidar kontakter Linett angående flere annonser i 
Fædrelandsvennen.   
 
 
 



 
Sak 45/18 Juleavslutning 
Dette blir etter øvelsen den 18/12. Sosialkomiteen får beskjed av Siren. Må antagelig 
øve i annen kirke pga domkirka er opptatt, helst i Grim.  
 
Sak 46/18 Eventuelt  
Hjemmesiden er ikke oppdatert. Petter kontakter Lars Emil om vi kan sette oss sammen 
og se på innholdet. Ansvar: Petter, Lars Emil og Elisabeth. Kan også tas opp på øvelsen 
om noen ønsker å bidra.  
 
Stabsmøte for Marianne i mars. Øvelse fredag kveld 8/3 og lørdag formiddag 9/3 i stedet 
for den tirsdagen hun er bortreist.  
 
Korkappene: Spørsmål om disse kan fases ut permanent. Vi avgjør dette på et senere 
tidspunkt. Marianne sjekker praksis i andre domkor.  
 
Gjenvisitt fra kor i Münster: Regine (kontaktperson) er ikke med lenger. Koret har fått 
mail fra Svein Thoresen ang gjenvisitt, og han venter på svar.  
 
Menighetshuset kan brukes før adventskonserten, frukt og drikke er tilgjengelig. Siren 
kjøper inn.  
 

Neste styremøte: mandag 21.jan kl 17:30.  

 
 
 
Elisabeth Kielland – sekretær 
Mob 41202006 
 
 


