
 

  

Referat fra styremøte

Dato: 30.august 2018  

Sted: Domkantors kontor
Tid: Torsdag 30.august 2018 kl. 17:00-19.00

Tilstede: Siren Ringøen, Marianne S. Misje, Linett E. Birkeland, Petter Hangeland, Ove Møllen, Svala Johannesdottir (vara), 
Elisabeth Kielland
Fravær: Vidar Hartveit  

Sak 27/18 Godkjenning av innkalling og referat. 
Godkjent. Interne drøftinger i styret skal ikke refereres, kun orienteringer og vedtak. Når 
referatet er godkjent av styret, legges det ut på hjemmesiden for medlemmene. 

Sak 28/18 Øvelseshelg til Århus, 14. – 16.september. 
Rekordstor deltakelse. Romfordeling er i orden. Vi venter på endelig avklaring ang 
øvingslokale. 

Sak 29/18 Høstens konserter 
Det er søkt om støtte fra kommunen, kr 100.000. Marianne har kontroll. Konsertene må 
markedsføres bredt, og markedsføringsmateriell må skaffes. Linett er ansvarlig. 

Sak 30/18 Høstens gudstjenester  
Koret skal bruke sort antrekk på gudstjenestene, bortsett fra på Allehelgens – og første 
juledagsgudstjeneste. Da brukes kapper. Angående salmevalg: Forslag om at disse legges 
ut på forhånd på menighetens hjemmeside. Ove Møllen legger denne saken fram for 
menighetsrådet. 

Sak 31/18 Hjemmesiden og referat 
Det har vært virus på hjemmesiden, og den har vært stengt i sommer. Den interne siden for 
medlemmene, samt Facebooksiden må oppdateres. Nye bilder må tas, enten i Danmark 
eller i forbindelse med konserter i høst. Fotograf i Fædrelandsvennen foreslås. Linett er 
ansvarlig.  

Sak 32/18 Videre kontakt med kor fra Munster 
Forslag om å invitere dem 17.-19. mai 2019. De kan da delta på gudstjenester, samt 
inviteres til konsert på kvelden 17.mai. Kr sand kommune bør involveres. Styreleder ber 
Svein Thoresen arbeide videre med saken. 

Sak 33/18 Eventuelt 
Prøvesang for nye sangere. Marianne er i dialog med Anne H Balsnes ang aktuelle 
kandidater på UiA. Ny prøvesang avventes i og med at det allerede har startet mange nye.

NRK ønsker at Aud Sunde Smemo skal være prest på fire gudstjenester i 2019. Ønskelig at 
koret deltar. Styret støtter dette.  

Marianne er kontaktet av Nordic Voices. De ønsker samarbeid med domkoret, konsert i Kr 
sand.  Kan være aktuelt i 2020. Styret støtter dette. 

Omtale av koret (som blant annet brukes i konsertprogram) må revideres. Vidar Hartveit får 
ansvar for dette.  



Billettsalg: Liv Godtfredsen og Siren Ringøen tar en gjennomgang av rutinene. Siren 
kontakter henne. Linett undersøker ang fordelsbilletter i Fædrelandsvennen. Praksis ang 
utdeling av gratisbilletter ble ikke drøftet i siste menighetsråd. Dette må drøftes videre. 

Ønskelig med tydeligere avklaring rundt korets konserter når det gjelder støtte fra Orgel+, 
menigheten og andre. Det må kalles inn til et møte med korets representant i 
konsertkomiteen, Orgel +, menigheten, menighetsrådet, Torhild Mosby, Vidar Hartveit, 
dirigent og styreleder. 

Noen medlemmer må være borte fra en del øvelser. Jobbrelatert fravær er generelt gyldig 
grunn til fravær. Marianne må ha beskjed hvis det gjelder flere øvelser, må vurdere hvert 
enkelt tilfelle. 

Ny oppstilling i koret fungerte stort sett bra, bortsett fra at bassene i siste rekke har lite lys. 
Ekstra lys må ordnes. Ove Møllen tar ansvar for saken.

Nytt styremøte: Tirsdag 9.oktober kl 21:00. 

Elisabeth Kielland, sekretær
Mobil: 41202006 

 

 


