
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: 25.02.2019 

 

Sted: Domkantors kontor 

Tid: Mandag 25.02.2019 kl 1700 

 

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

Hangeland, Bjørg Irene Samuelsen, Elisabeth Kielland 

Fravær: Linett E Birkeland 

 

Sak 06/19 Godkjenning av innkalling og referat. Godkjent med følgende rettelse: 
Saker til behandling ved årsmøtet innmeldes styret skriftlig senest 3 uker 
før. Saksliste utdeles medlemmene senest ei uke før årsmøtet.  

 
Sak 07/19 Årsmøtet, 26.mars. Fotograf Kjartan Bjelland tar bilder av koret kl 1800. 

Antrekk: Sort, som ved gudstjenester. Årsmøtet avholdes i kirka etter en 
kort øvelse. Pizza fra Peppes serveres kl 2030.  

 Siren sender ut innkalling og saksliste med følgende programposter:  
Årsberetning, regnskap, budsjett, evt innmeldte saker fra medlemmene, 
vedtektsendringer, valg.  

   
 
Forslag til vedtektsendringer 
 
Ang §3 Medlemskap, nye formuleringer:  
 

• Sangere kan normalt stå som medlem fra 18 til 60 år (…).  

• Æresmedlemskap (…) tildeles kun til medlemmer og andre som har gjort en 
ekstraordinær innsats over tid, kunstnerisk og/eller administrativt/praktisk. 
Æresmedlemskap kan tildeles av et enstemmig styre.  

 
Det ble bestemt at æresmedlemmer får et kunstverk/plakett. Forslag om litografi av Olga 
Grimsmo. Siren undersøker muligheter. Æresmedlemmer får også tilbud om gratis 
inngang til framtidige konserter.  
 
Annet i forbindelse med årsmøtet 
 

• Revisor trenger ikke være offentlig godkjent. 

• Valgkomiteen oppnevnes av styret, det spørres om gjenvalg.  

• Svein Haanes spørres om å lede møtet. Anna Svala Johannesdottir spørres om å 
være referent, ellers er Elisabeth Kielland referent.  

• Tellekorps: Utnevnes der og da. Må ha lapper og penner tilgjengelig i tilfelle 
benkeforslag.  

 

• Det foreligger ingen sak til behandling for årsmøtet når det gjelder 
Kirkemusikkdagene 2019, men medlemmene skal informeres om det pågående 
arbeidet. Det mangler ennå økonomiske midler for å gjennomføre dagene som 
først tenkt. Det ble drøftet evt innstramminger. Vidar kontakter Ragna Marie 



Henden ang kostnader for et program av mindre omfang. Det skal søkes støtte 
hos Fylkeskommunen, samt sendes ny søknad om støtte til Kulturrådet. Det 
søkes til kommunen ang konsertstøtte til Rossini. Vidar drøfter med Elsebeth 
Lütcherat ang søknader som skal sendes og undersøker med kommunen om evt 
støtte vil reduseres hvis Domkoret og Orgel Pluss deler på ansvaret. Det 
vurderes om donasjonsmidlene kan brukes til finansiering. Vidar kontakter Emil 
Otto Syvertsen og representanter for menigheten ang ansvarsfordeling. Vidar og 
Emil Otto forbereder så en sak til neste møte i Orgelpluss. Fokus bør være å 
bygge kultur sammen, prosjektet er derfor verd å satse på. Helene Bøksle er 
ønsket som solist til Sommerlandet, men artister kan ikke bookes ennå. 

 
Et program av mindre omfang kan bli som følger:  
 
Rossini og Sommerlandet. Ansvar: Domkoret. 
Markus Paus og UiA. Ansvar: Orgel pluss. 
Gudstjeneste.  
Allehelgenskveld bør kunne gå av liturgiske midler.  
Orgelkonserter med lokale folk kan komme i tillegg.   
 
Administrasjon av hele arrangementet er kostnadskrevende og må drøftes grundig. Det 
bør etter hvert etableres en egen komite, men foreløpig anser vi Kirkemusikkdagene 
som et eksperiment i år. Ei arbeidsgruppe bestående av Marianne, Vidar og evt en til fra 
styret skal arbeide med dette.  
  
 
Sak 08/19 Konsert på Maria Budskapsdag, 24.mars. Petter har kontaktet Linett ang 

annonse i Fevennen før konserten. Plakater: Linett har også ansvar for 
dette.  Vi bør ha større fokus på konsertprogrammet i annonsene og 
billettene. Marianne og Petter samarbeider om teksten som skal stå i 
programmet.  Det er søkt – og skal søkes om støtte til konserten til 
Kirkesangforbundet og Fylkeskommunen.  

 
Sak 09/19 Eventuelt. Forslag om kortur til utlandet høsten 2020. 
 
 
Neste styremøte: Mandag 8.april kl 1700. 
 
 
Elisabeth Kielland, sekretær 


