
  

 

 Referat fra styremøte 

    Dato: Mandag 31.mai 2021  

Sted:  Teams 
Tid:  Mandag 31.mai kl 1630 
 
Til stede: Siren Ringøen, Marianne S Misje, Petter Hangeland, Vidar Hartveit, Bente E 
Holmen, Elisabeth Kielland 
 
Forfall: Bente Buverud, varamedlemmene Kirsti Timenes og Bjørg Irene Samuelsen 
 
Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og to referater (4. og 10.mai) 
Godkjent. 
 
Sak 18/21 Forberede utsatt årsmøte 
Årsmøtet blir utsatt til september (se dato under) pga stort smittetrykk i Kristiansand for 
tiden. Arrangementer er nå forbudt inntil videre.  
 
Sak 19/21 Sommerfesten 
Sommerfesten utsettes til høsten. Hvis det er ledig på Hotell Norge lørdag 
11.september, foreslås øvingshelg (Misa Tango) med årsmøte og fest 10.-
11.september. Siren undersøker om det er ledig, og sender ut e-post til medlemmene 
ang dette. Hvis det kommer inn protester på at årsmøtet utsettes så lenge, må vi 
arrangere digitalt årsmøte før sommerferien. Medlemmene må også gi rask respons på 
om de kan sette av to helger til Domkoret i september.  
 
I e-posten som sendes ut, informeres det også om at Misa Tango notene må hentes, og 
det legges ut øvingsfiler/innspilling på nytt.  
 
Sak 20/21 Planlegging av høsten 
Se saker over.   
 
Sak 21/21 Eventuelt 
En del medlemmer har permisjon. Det er uoversiktlig hvor mange dette gjelder, og det 
trengs en opprydding. Marianne trenger å vite «hvem som er med på laget».  Dette har 
også betydning for rekruttering av nye medlemmer. Siren sender e-post og ber om en 
avklaring for de som er i permisjon. 
 
Marianne kan når som helst kalle inn til ny prøvesang når hun har behov for det, og det 
kan f.eks. være aktuelt etter endt permisjon. Det er ønskelig at dette formaliseres og 
nedfelles i korets retningslinjer. Det blir en sak på årsmøtet. 
 
Bente Elisabeth sørger for at hjemmesiden oppdateres, og det inkluderer ei oppdatert 
medlemsliste. 
 
Det er ønskelig å spise is med Domkoret i Wergelandsparken før sommerferien, f.eks 
tirsdag 15.juni! Det tar vi på sparket hvis ikke smittevernreglene hindrer oss – nok en 
gang ☺.  
 
 
Kristiansand 31.05.2021 
Elisabeth Kielland, referent 


