
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 22.mars 2021  

 

 
Sted: Teams 
Tid: Mandag 22.mars kl 16:30     
 
Til stede: Siren Ringøen, Marianne S Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente E 
Holmen og Elisabeth Kielland 
 
Fravær: Bente Buverud, Kirsti Timenes og Bjørg Irene Samuelsen  
 
 
 
Sak 9/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Godkjent 
 
Sak 10/21 Planlegge årsmøtet     
Det er foreløpig uavklart om årsmøte og øvingshelg/fest kan gjennomføres som planlagt 
siste helga i april. Det må sannsynligvis utsettes, f eks til juni.  Hvis det lar seg gjøre å ha 
noe form for øving den helga, er det mest realistisk med innøving i stemme- eller 
forsangergrupper med 10 sangere samtidig. Alternativet er å ha en sosial samling den 
helga, uten øving.  
 
Styret kan uansett forberede sakspapirer. Budsjett for høsten kan lages, programmet er 
klart. 
 
Saksliste på årsmøtet blir som følger:  
 
Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sak 2: Valg av dirigent, referent, tellekorps og protokollunderskrivere (Svein Haanes foreslås som 

dirigent, Elisabeth Kielland referent, tellekorps og protokollunderskrivere utpekes på årsmøtet) 

Sak 3: Konstituering av årsmøtet 

Sak 4: Godkjenning av årsmelding for 2020 (Elisabeths ansvar) 

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2020  

Sak 6: Godkjenning av nytt budsjett for 2021 (Vidars ansvar) 

Sak 7: Valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer (styremedlemmene kan fortsette en 

periode til, hvis det er ønskelig). 

Sak 8: Styrets innstiling til valgkomité 2021 (styret foreslår at valgkomiteen fortsetter en periode til) 

Sak 9: Forslag til øvrige komiteer (valgkomiteens ansvar)  

  
Vi avventer avgjørelse ang tidspunkt for øvingshelg/årsmøte til etter påske, og sender så 
e-post til medlemmene med informas 



Sak 11/21 Program framover/eventuelt 
Det er ikke avklart hvordan påskegudstjenestene skal avvikles, dette avgjøres av 
kommunestyret førstkommende fredag. Det gjøres opptak av gudstjenester der 
kvartetter fra koret deltar. Disse sendes palmesøndag og 1.påskedag. Hvis det åpnes 
opp for utegudstjeneste, vil det kanskje bli aktuelt å få med seg grupper av sangere fra 
koret.  
 
Det er også usikkert ang pinsegudstjenester og 17.mai konsert. Hvis sangere skal delta 
1. påske- og pinsedag, vil det lages grupper på tvers av forsangergruppene. Det er ikke 
aktuelt med en todeling av koret, slik det vanligvis gjøres. 
 
Det er mest sannsynlig at full oppstart med øvelser først kan skje til høsten. 
Kirkemusikkdagene med Mozarts Requiem 7.november går forhåpentligvis som planlagt. 
Likeså «Sing along Messias» til advent. I tillegg kommer en kulturkveld søndag 
17.oktober i anledning 250 årsjubileum for Hans Nilsen Hauge. Det vil da være aktuelt å 
framføre musikk fra operaen «Fange og fri», samt musikk av Nystedt. Aftensang kan 
komme i tillegg, det vil da være aktuelt å ta opp igjen repertoar fra tidligere.  
 
 
Neste styremøte: Mandag 12.april kl 16:30 – i kirka eller på teams. Da avgjør vi om 

øvingshelg og/eller årsmøte kan gjennomføres i april. Hvis ikke, utsetter vi årsmøtet til 

juni.  

 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


