
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Mandag 17. juni 2019 kl. 09.00 – 13.00  

Sted:  Holmenkollen 
 
Til stede:  President Stein T. B. Høyer 

Visepresident Beate Styri 
 Leder i MFR Elin Persson 

Styremedlem Anne-Grethe Klaussen 
  Styremedlem Tom Gunnar Ask 
  Styremedlem Trond Håskjold 

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 
1. varamedlem Torunn Myhre 
 

Ikke til stede: 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Åsmund Mæhle 
Musikksjef Tove Ramlo-Ystad 

 

Til eventuelt: 

• Personalplan og personalregulativ (Trond Håskjold) 

• Møteform (Trond Håskjold) 

• Form og distribusjon for møtebøker fra sentralstyret (Stein Høyer) 

 

SAK 43/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Godkjent 

 

SAK 44/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 26. APRIL OG 3. JUNI 2019 

Godkjent med de endringer som framkom i møtet. 

 

SAK 45/19 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITÉEN 26. APRIL 

 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i kontrollkomitéen tas til etterretning. 

 

SAK 46/19 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL 

Generalsekretæren orienterte om status for økonomi og medlemstall.  

Enstemmig vedtak: 

Styret er fornøyd med at NK ligger an til å holde budsjettet for 2019. Status for 
økonomi og medlemstall tas til orientering. 

 

SAK 47/19 STATUS ARRANGEMENTER 



   

 Generalsekretær og musikksjef orienterte om status for Sommerkorskolen, 
inspirasjonstur for tillitsvalgte, NM for kor og Landsfestivalen for kor. 

Enstemmig vedtak: 

Det settes ned et utvalg for å se på hvordan vi kan få flere deltakere på framtidige 
Sommerkorskolen. Beate Styri og Elin Persson representerer sentralstyret i 
utvalget. I tillegg inviteres to tidligere instruktører. Administrasjonen deltar også i 
utvalget. Det settes også ned en referansegruppe på fire til fem medlemmer i NK. 

Sentralstyret er fornøyd med påmeldingen til NM for kor. For øvrig tas status for 
arrangementer til orientering. 

 

SAK 48/19 STATUS FOR SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER (TONO, NMR, 
MSF, TONEHEIM OG KRAFTTAK FOR SANG) 

 President og generalsekretær orienterte om status for samarbeid med TONO, Norsk 
musikkråd, Toneheim folkehøgskole og Krafttak for sang. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret mener det er positivt at NK nå er representert i styrene for Norsk 
musikkråd, Musikkens studieforbund og Toneheim folkehøgskole. Status for 
samarbeid med andre organisasjoner tas til orientering. 

 

 

SAK 49/19 KLAGE PÅ KONSERTSTØTTE FRA SKIEN KANTORI 

 Generalsekretær orienterte om klagesak fra Skien kantori etter avslag på søknad 
om konsertstøtte. 

Enstemmig vedtak: 

Klagen på avslaget tas ikke til følge. Rapporten fra Skien kantori på prosjektet 
«Requiem – G. Verdi» kan ikke godkjennes da søknaden er skrevet på feil 
premisser (jf. retningslinjer pkt 9). Støtten vil derfor ikke utbetales. Midlene på 20 
000 kroner overføres til nye søkere. 

 

SAK 50/19 KONSERTKALENDER PÅ KOR.NO 

 Generalsekretær orienterte om ulike alternativer for en konsertkalender på kor.no. 

Enstemmig vedtak: 

Administrasjonen legger fram alternativene skriftlig til neste sentralstyremøte. 

 

SAK 51/19 FORESPØRSEL FRA INTERKULTUR OM WORLD CHOIR GAMES 2022 OG 
EUROPEAN CHOIR GAMES 2021 

Generalsekretær og musikksjef orienterte om muligheten for å være vertskap for 
World Choir Games eller European Choir Games. 

Enstemmig vedtak: 



   

NK fortsetter dialogen med Interkultur om World Choir Games og European Choir 
Games. Et utvalg bestående av Tom Gunnar Ask, Tove Ramlo-Ystad og Åsmund 
Mæhle arbeider med saken fram til neste sentralstyremøte. 

 

Endelig beslutning om NKs involvering i et slik arrangement tas på et nytt 
sentralstyremøte. 

 

SAK 52/19 NY VO-ORDNING FOR KULTUR OG FRIVILLIGHET 

 Generalsekretær orienterte om regjeringens beslutning om en ny 
voksenopplæringsordning for kultur og frivillighet. 

Enstemmig vedtak: 

Informasjon om ny VO-ordning tas til etterretning. Distriktsleddene informeres om 
endringen på landsdelssamlingene høsten 2019. 

 

SAK 53/19 EVALUERING AV LEDERSAMLING 

Generalsekretær la fram evaluering av ledersamlingen på Gardermoen april 2019. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret takker administrasjonen for en godt programmert ledersamling, og er 
positive til at det er utført en evaluering. Vi tar med oss innspillene i det videre 
arbeidet med kommende ledersamlinger. 

 

Eventuelt 

 
Personalplan og personalregulativ (Trond Håskjold) 
 
På grunn av manglende tid utsettes saken til neste møte. 
 
 
Møteform (Trond Håskjold) 
 
På grunn av manglende tid utsettes saken til neste møte. 
 
 
Form og distribusjon for møtebøker fra sentralstyret (Stein Høyer) 
 
Presidenten tok opp behovet for å få klarere retningslinjer for utsending av sakspapirer og 
utarbeidelse og publisering av møtebøker fra sentralstyremøtene. 
 

Enstemmig vedtak:  
 
Sakspapirer sendes ut senest en uke før sentralstyremøtene. 
 
Møtebok fra sentralstyremøtene skal sendes til sentralstyrets medlemmer for 
godkjenning senest 14 dager etter møtet. Sentralstyrets medlemmer har så en 
frist på en uke til å gi tilbakemelding. Deretter publiseres møtebok på kor.no. 



   

Oslo, 17. juni 2019 

Åsmund Mæhle 

referent 


