
 

 Referat fra styremøte 

    Mandag 13.februar 2023 

 

 

Sted: Kristiansand domkirke menighetshus 

Tid: Mandag 13.februar 2023 kl 16:30 
 

Til stede:  

Siren Ringøen, Marianne S Misje, Vidar Hartveit, Petter Hangeland, Bente E Holmen, Tor 

Aurebekk, Elisabeth Kielland. Grethe Nateland og Britt Ådnegård fra kappekomiteen var med på 

første del av møtet.  

 

 
Sak 8/23 Godkjenning av innkalling og referat 

Godkjent 

 

Sak 9/23 Innspill fra kappekomiteen v/ Britt Ådnegård og Grethe Nateland 

Mange av korkappene er utslitt. Hvis koret fortsatt skal bruke kapper ved enkelte anledninger, må 

kappene repareres. Det må vurderes om dette er den beste løsningen eller om koret skal kjøpe 

nye kapper – eller alltid bruke sort antrekk.  

 

Det er undersøkt utvalg og priser for nye korkapper. En type er anbefalt, spesialtilpasset for hver 

enkelt sanger. Total utgift (når mva er refundert), blir ca kr 190 000,- for enkle kapper uten 

emblem. Kappene bør brukes ofte hvis det skal være forsvarlig å kjøpe nye. Det må søkes midler 

eksternt for å sikre finansiering. 

 

Kappekomiteen har fått innspill fra andre domkor, og praksis ang antrekk varierer.  

 

Saken tas opp til informasjon på årsmøtet, men styret må ta den endelige bestemmelsen. Tre 

alternativ legges fram for medlemmene: Reparere gamle kapper, kjøpe nye eller alltid bruke sort 

antrekk. Siren innleder, og kappekomiteen legger saken fram.  

 

Sak 10/23 Innkalling til årsmøte, 21.mars. Saksforberedelse 

Innkalling sendes i morgen. Regnskapsfører er syk, og det kan bli utfordrende å få ferdigstilt 

regnskapet til årsmøtet. Vidar undersøker dette. Et alternativ er å utsette regnskapsføringen til 

høsten, etter fullmakt fra medlemmene. Medlemmene bes om å gi beskjed hvis dette ikke er ok.  

 

Årsberetning sendes ut senest ei uke før årsmøtet. Saker fra medlemmene må inn senest to uker 

før, disse må gjennomgås på styremøtet i forkant.  

 

Sak11/23 Valgkomite 

Leder i valgkomiteen spørres om evt behov for nye medlemmer i komiteen. Styret innstiller 

kandidater.  

 

 

 

 



Sak 12/23 Arbeidsgruppe til Elias høsten-23 

Fire medlemmer fra koret har blitt med i ei arbeidsgruppe. Første arbeidsmøte blir når kontrakten 

med filmskaper er i orden. Kontrakt med solister er på gang. Det skal brukes en versjon med 

redusert orkester. Partiturer for orkesteret skal leies, koret har egne partiturer.  

 

Sak 13/23 Eventuelt 

• Det har ikke skjedd noe mer i saken ang gratisbilletter.  

 

• Medlemslisten bør være oppdatert til enhver tid. Styremedlemmene bør ha oversikt over 

permisjonssøknader og hvem som har sluttet i koret.  

 

• Trabulanter. Komiteen ønsker beskjed om behov for opprigging i god tid. Styret mener at 

dette går fram av semesterplanen: Trabulanter trengs på siste øvelse før enhver konsert 

pluss på selve konsertdagen. Komiteen bør lage en rulleringsplan slik at arbeidet fordeles.  

 

• Sosialt fellesskap: Tenorgruppa gjør mye for å dyrke samklangen og fellesskapet. Et godt 

sosialt fellesskap skaper trygghet, samklang og kvalitet. Etter vinterferien innføres 20 min 

pause på hver øvelse, med enkel servering av frukt/kjeks/kake, vann og kaffe. Hver 

stemmegruppe tar ansvar. De ansvarlige må møte litt før øvelsen starter for å gjøre alt 

klart. Informasjon om dette gis på øvelsen i morgen.  

 

• Øvelseshelg i august – Elias.  

 

 

 

Neste styremøte: 6.mars 2023. 

 

 

Elisabeth Kielland, referent 


