
 

Referat fra styremøte
Dato: Mandag 26.august 2019  

Sted: Domkantors kontor
Tid: Mandag 26.08.19 kl. 17:00

Tilstede: Siren Ringøen, Marianne Sødal Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente 
Elisabeth Holmen og Bjørg Irene Samuelsen. 
Fravær: Ove Møller og Elisabeth Kielland. 

Sak 21/19 Godkjenning av innkalling og referat
Referat og innkalling godkjent uten merknader.

Sak 22/19 Oversikt over korsangere som har søkt om permisjon i høst  
Linett, Hanna og Jasmin har søkt og fått innvilget permisjon for høstsemesteret.

Sak 23/19 Gill og semesteravgift
Vedtak: Gill skal ikke betale semesteravgift i koret da hun er æresmedlem.

Sak 24/19 Kirkemusikkdagene 2019. Prosessen videre.  
Det er behov for en tydelig avklaring av hvem som har ansvar for hvilke oppgaver. 
Domkoret har økonomisk ansvar for våre to konserter, og vil være aktive i promoteringen 
av disse særskilt. I tillegg må det nedsettes en arbeidsgruppe for festivalen, bestående 
av domkantorene (det presiseres at Elsebeth på det daværende tidspunkt ikke var 
forespurt om en slik rolle), 2 representanter fra Domkorets styre, og 1 evt 2 fra Orgel +. 
Domkorets representanter blir Vidar og Bente Elisabeth. Det understrekes at dette er på 
administrativt nivå, og at korets sangere kan forespørres om å bidra med praktisk hjelp til 
de mange arrangementene som skal avvikles i løpet av de dagene arrangementet varer. 

Sak 25/19 Øvelseshelg 13-15 sept. Alt under kontroll?  
Alt under kontroll.

Sak 26/19 Høstens konserter og opptredener. Plakat og program, hvem gjør 
hva? 
Kirkemusikkdagene er ivaretatt som nevnt under sak 24. Marinemusikken er ikke 
Domkorets ansvar, og Juleoratoriet organiseres og promoteres av KSO og Kilden. 
Domkoret vil gjerne bruke promomateriell på våre sider på nett og i sosiale medier.

Ellingsen-feiringen i Arendal har ikke Domkoret ansvar for, men transport etc vil kanskje 
medføre noe organisering. 



Sak 27/19 Lydopptak av koret i høst?
Lydopptak er uaktuelt nå grunnet høyt arbeidspress og tett program. 

Sak 28/19 Eventuelt 
Fellesøvelser med Frikirkens Kammerkor i forbindelse med Juleoratoriet: 22.10 og 
29.10. 

Oppdatering av Facebook: Bente Elisabeth

Utenlandsreise, våren 2021: Turkomitéen utfordres på Dublin eller Riga. En mulig helg er 
Kr.Himmelfart og 17.mai. 

Påført referat i ettertid før utsendelse av styreleder: 
Neste styremøte blir mandag 14.oktober 2019. Innkalling kommer senere. 

 

Bjørg Irene Samuelsen 
Referent


