
 

Referat fra styremøte
Dato: Mandag 16.november 2020  

Sted: Domkirkens menighetskontor 
Tid: Mandag 16.november kl 16:30    

Til stede: Siren Ringøen, Marianne S Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente E 
Holmen og Elisabeth Kielland
Fravær: Bente Buverud og varamedlemmer møtte ikke pga koronasituasjonen 

Sak 32/20 Godkjenning av innkalling og referat
Godkjent

Sak 33/20 Evaluering, Kirkemusikkdagene 2020       
Alt gikk bra, men vi kunne ønsket oss større publikum. Koronasituasjonen gjør nok at 
folk er skeptiske til å komme. 

Erfaringer fra koroppstilling med stor avstand: Sangerne mister en del kontakt med egen 
og andre stemmegrupper når man ikke står nærmere hverandre, men totalt sett 
oppleves bedre korklang. 

Økonomi: Faurèkonserten gikk i underskudd, kr 45000,-. Det er et ok resultat, 
koronasituasjonen tatt i betraktning. Vidar søker om «koronastøtte», frist 1.desember. 
Koret har allerede fått en del støtte fra annet hold. 

Sak 34/20 Desember, planlegging og delegering. 
Kilden har avlyst Messiaskonserten. Det ville vært plass til større publikum i Kilden enn i 
Domkirka, men konsertsalen er opptatt for andre arrangement. Marianne og Vidar 
undersøker ang evt «koronastøtte» for tapt inntekt. 

Retningslinjer ang smittevern: I utgangspunktet gjelder nåværende vedtak ut november. 
Hvis utviklingen går i riktig retning, er det er mulig at vi kan starte øvelser fra 
1.desember. Vi avventer, og retter oss etter gjeldende bestemmelser til enhver tid.

Det er lite sannsynlig at vi kan ha fullt kor 1.jueldag. Kan det avvikles to gudstjenester 
den dagen, og kan halve koret delta på hver av dem? Marianne tar dette videre. 

Hotell Norge er bestilt til juleavslutning. Vi kan avbestille inntil 2 uker før, hvis 
smittesituasjonen krever det. Sosialkomiteen må kontaktes. Det er ønskelig med noen 
underholdningsinnslag, men viktigst er det å få tid sammen. Allsang er fint, Marianne tar 
med noter.  



Sak 35/20 Øvelseshelg januar 2021
Mye er planlagt: Thon Maritime hotell er reservert og Go Ahead er kontaktet. St Petri 
kirke er bestilt, og den kan vi låne gratis til øvingslokale. Hotellet kan avbestilles 14 dg 
før. Togbilletter vil koste ca kr 600,- per pers tur/retur. 

Vi må ta en endelig avgjørelse midt i desember. Hvis turen blir avlyst, vil vi ha 
øvelseshelg i Domkirka samme helg. Marianne reserverer kirka. Ingen sangpedagog er 
forespurt ennå, det blir gjort når vi vet hvor vi skal være. Stavangertur kan evt utsettes til 
høsten 2021.

Sak 36/20 Hva må forberedes før vårsemesteret?
Konserten «Frihetens time» er et samarbeid med Norges Kristne råd. Det er mulig at 
konserten finansierer seg selv, økonomiske midler kommer fra annet hold. Vidar får 
beskjed hvis det blir aktuelt å søke om støtte (frist 15/1). Billettsalg, markedsføring etc er 
korets ansvar. 

Internasjonal konferanse v/Dag Nome er avlyst. 

Søm Kirkekor har ansvar for Misatango (komponist Palmeri), inkl dirigent. 
Kormedlemmenes oppfordres til å lytte til opptak av musikken. Innspilling finnes på You 
Tube (anbefales) og Spotify. Bente E legger ut lenke til Misatango på «Innsida» på 
Facebook.

17.mai konserten: Dette blir antakelig et Orgel+ arrangement. Mye er uklart foreløpig. 

Marianne sender ut semesterplanen når den er klar. Siren sender et kort referat til 
medlemmene ang de sakene vi har snakket om i dag. Informasjon gis også på evt 
øvelse 1.desember.

Sak 37/20 Eventuelt
Neste høst håper vi å gjennomføre Mozarts Requiem v/Allehelgen og Händels Messias 
(Sing along versjon) i desember. 

Det blir ingen flere styremøter før jul, men vi treffes i pausen på øvelsen 8.des. Vi 
samarbeider ellers via e-post. 

Elisabeth Kielland, referent 


