
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: 20.05.2019 

 

Sted: Domkantors kontor 
Tid: Mandag 20.05.19 kl. 17:00 

 
Tilstede. Siren Ringøen, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Ove Møllen, Marianne Sødal 
Misje, Elisabeth Kielland 
 
Fravær: Bente Elisabeth Holmen, Bjørg Irene Samuelsen   
 
 
Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent.  
 
Sak 16/19 Gjennomgang av tidligere referat   
Referater fra og med august 2018 ble gjennomgått og skal legges ut for medlemmene på 
korets hjemmeside.  
 
Sak 17/19 Lydopptak av koret 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
Sak 18/19 Kirkemusikkdagene 2020.  Skal koret involveres videre?   
Det er risikofylt at koret skal stå med det økonomiske og praktiske ansvaret for 
Kirkemusikkdagene framover. Avklaringer og fordeling av ansvar mellom domkoret, 
Orgel Pluss og menigheten må gjøres. Eventuell dugnadsinnsats fra kormedlemmer må 
drøftes med koret. Vidar undersøker angående søknadsfrist for støtte fra Kulturrådet til 
neste års arrangement.  
 
Sak 19/19 Kirkemusikkdagene 2019/Høsten under kontroll? 
Koret har mottatt støtte til Kirkemusikkdagene 2019 fra fylkeskommunen og kommunen, 
og venter på svar fra Kulturrådet. Økonomisk ansvar fordeles mellom koret, Orgel Pluss 
og menigheten.  
 
Arrangementene foregår fra fredag 25/10 - søndag 3/11. Arve Tellefsen og Stavanger 
domkor holder konserter i tillegg til det opprinnelige programmet. Orgel Pluss gir 
økonomisk garanti for konserten med Arve Tellefsen. Domkoret skal i tillegg delta på en 
konsert i forbindelse med Remembrance Day 5.nov.  
 
Det arbeides med å skaffe solist til framføring av Sommerlandet.  
 
Sak 20/19  Eventuelt  
 
En koordinator for korets virksomhet er ønskelig, og er også et punkt i menighetsrådets 
handlingsplan. Finansiering av en slik ordning må undersøkes. Kommunen gir 
driftsstøtte til profesjonelle organisasjoner, og mulig at domkirken kunne fått slik støtte – 
på vegne av domkoret.  
 



Kilden skal markere Bethovenjubileum høsten 2020. I den forbindelse er Domkoret 
forespurt om deltakelse på framføring av Fidelio (konsertversjon). Styret stiller seg 
positiv til dette, og det tas en beslutning etter at Marianne har undersøkt forespørselen 
nærmere. Korets deltakelse på denne konserten skal ikke gå ut over andre konserter 
høsten 2020. Deltakelse forutsetter en del arbeid for koret, og saken tas opp med 
medlemmene i neste uke.  
 
Kortur september 2019. Påmeldingsfristen er utgått, men det er fremdeles noen som 
ikke har gitt beskjed om de kan delta. Disse kontaktes. Det gis ytterligere reduksjon i 
prisen for studenter. Marianne kontakter Kvinesdal kirke ang evt deltakelse på 
gudstjenesten.  
 
Koret har ikke fått midler til digitalisering av Sløgedals notearkiv. Det bør undersøkes om 
det finnes andre støtteordninger til dette.    
 
Det er fortsatt for dårlig lys for bassene når vi står på trabulantene. Marianne undersøker 
med ansatte i domkirka om noe kan gjøres. Ove Møllen vil sjekke ut hva som skjer med 
sikring av korister på trabulanter. Han tok kontakt med Liv Godtfredsen etter sist 
styremøte.   
 

Neste styremøte blir mandag 26/8-19 kl 17:00.   

 
 
Elisabeth Kielland, referent  
 
 
 


