
   

 
MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  Lørdag 27. februar 2021 10.00 – 15.00 
Sted:  Video 
 
Til stede:  President Trond Håskjold 

Visepresident Marit Husebø 
 Leder i MFR Elin Persson 

Styremedlem Torunn Myhre  
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 
Styremedlem Helen Bakke-Agledahl 
Styremedlem Lars Stenersen 
1. varamedlem Olaug Enstad 
3. varamedlem Astrid Salvesen 
 

Til stede fra administrasjonen:  
Fungerende generalsekretær Rune Brunslid 
 

To saker til eventuelt: 
 Retningslinjer for Landsfestival for kor 
 Representant til styret i Kulturalliansen 

 
SAK 20/21 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Godkjent 
 
SAK 21/21 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 23. JANUAR OG EKSTRA 

STYREMØTE 23. FEBRUAR 2021  
Godkjent 

 
SAK 22/21 RAPPORT FRA MUSIKKFAGLIG RÅD 

Leder for musikkfaglig råd presenterte rådets arbeid siden forrige møte. 

Enstemmig vedtak: 
Rapport fra musikkfaglig råd tas til orientering. 

 
SAK 23/21 REFERAT FRA MØTE I KONTROLLKOMITÉEN 9. FEBRUAR 2021 

 

Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i kontrollkomitéen tas til orientering. 

 



   

SAK 24/21 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL 
Fungerende generalsekretær la fram status for økonomi og medlemstall. 

Enstemmig vedtak: 
Sentralstyret godkjenner regnskapet for 2020 som viser et overskudd på kr 
1 451 312.   
Sentralstyret gir administrasjonen fullmakt til å vurdere utsending av faktura for 
medlemskontingent og ber om at det åpnes for delbetaling og utsatt betalingsfrist 
for de medlemskorene som trenger det. 

 
SAK 25/21 STATUS FOR ARRANGEMENTER  

Fungerende generalsekretær informerte om status for Sommerkorskolen og NM for 
kor. 

Enstemmig vedtak: 
Sentralstyret tar status for arrangementer til orientering.  

 
SAK 26/21 STATUS FOR UTVIKLINGSPROSJEKTER 

Fungerende generalsekretær la fram status for utviklingsprosjekter. 

Enstemmig vedtak: 
Status for utviklingsprosjekter tas til orientering. 

 
SAK 27/21 STATUS FOR KORONA-SITUASJONEN 

Fungerende generalsekretær la fram status for tiltak og stimuleringsordninger for 
korene i koronatiden. 

Enstemmig vedtak: 
Status for korona-situasjonen tas til orientering. 

 
SAK 28/21 STATUS FOR BEMANNING 

Fungerende generalsekretær la fram status for bemanning med fordeling av ansvar 
og oppgaver. 

Enstemmig vedtak: 
Status for bemanning tas til orientering. 

 
SAK 29/21 STATUS FOR ORGANISASJONER SOM NK ER MEDLEM AV 

Fungerende generalsekretær orienterte muntlig om status i Koralliansen, Norsk 
musikkråd og Toneheim Folkehøgskole.  

Enstemmig vedtak: 



   

Status fra organisasjoner som NK er medlem av, tas til orientering. 

 
SAK 30/21 INTEGRASJON MED EKSTERNT VO-SYSTEM OG NY PUBLISERINGSMOTOR 

Fungerende generalsekretær orienterte om status for prosjekter med overføring av 
kursinformasjon fra NKs medlemssystem til Musikkens studieforbund og status for 
skifte av publiseringsløsning for kor.no. 

Enstemmig vedtak: 
Status for prosjektene med integrasjon av VO-system og ny publiseringsmotor for 
kor.no tas til orientering. 

 
SAK 31/21 STATUS STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 

Presidenten la fram status for arbeidet med ny strategi- og handlingsplan og 
tiltakspunktene i planen ble gjennomgått. 

Enstemmig vedtak: 
Status for arbeidet med strategi- og handlingsplan tas til orientering.  

 
SAK 32/21 NY GENERALSEKRETÆR 

Presidenten gikk gjennom arbeidsavtale og avsluttende prosess i ansettelsen av ny 
generalsekretær. 

Enstemmig vedtak: 
Oppsummering og gjennomgang av den avsluttende prosessen med ansettelsen 
av ny generalsekretær tas til orientering.  
Marianne Bremnes har takket ja til jobben.  

 
SAK 33/21 VIKARIAT FOR ØKONOMIANSVARLIGE 

Fungerende generalsekretær la frem innstilling til kjøp av regnskapstjenester under 
økonomiansvarliges fødselspermisjon. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret anbefaler å tegne avtale med Snøhetta regnskap Oslo om bistand under 
Lene Dalens fødselspermisjon.  

 
SAK 34/21 DELEGATER SENTRALSTYRET MUSIKKTINGET 2021 OG 

REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND 
Norsk musikkråds musikkting og Musikkens studieforbunds representantskapsmøte 
arrangeres i Fredrikstad 7. – 9. mai. Norges Korforbund. Fra før stiller Trond 
Håskjold, Marit Husebø og Rune Brunslid på Musikktinget og 
representantskapsmøtet til Musikkens studieforbund. 

Enstemmig vedtak: 



   

I tillegg til Trond Håskjold, Marit Husebø og Rune Brunslid stiller Torunn Myhre og 
Olaug Enstad som representerer på Musikktinget og representantskapsmøtet til 
Musikkens studieforbund. 

 
SAK 35/21 LEDERSAMLING OG LEDERMØTE 23. – 25. APRIL 2021 

Fungerende generalsekretær la frem skisse og foreløpig program til ledersamling og 
ledermøte 23. – 25. april 2021.  

Enstemmig vedtak: 
Administrasjonen arbeider videre med planene om ledermøtet og ledersamlingen 
i samråd med presidentskapet med endringer og innspillene gitt i møtet. 

 
SAK 36/21 NYE RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN  

Presidenten presenterte forslag til ny komite for utredning av nye retningslinjer for 
valgkomiteen i Norges Korforbund. Det er ønskelig med kandidater utenfor 
sentralstyret og som representerer hele landet. 

Enstemmig vedtak: 
Sentralstyret vedtar å utsette saken og nedsette endelig komite og tidsfrister på 
neste sentralstyremøte.  

 
EVENTUELT 
 NYE RETNINGSLINJER FOR LANDSFESTIVAL FOR KOR 
 Marit Husebø orienterte om status for arbeidet i utvalget for utarbeidelse av nye 

retningslinjer for Landsfestival for kor. Arbeidet med nye retningslinjer er godt i gang 
og det er på sikt ønskelig å utarbeide en «dreiebok» med tips og råd for fremtidige 
festivaler. 

Enstemmig vedtak: 
Sentralstyret tar presentasjon av status for arbeidet i komiteen for nye 
retningslinjer for Landsfestival for kor til orientering. 

  
 REPRESENTANT TIL STYRET I KULTURALLIANSEN 
 Fungerende generalsekretær presenterte epost fra valgkomiteen i Kulturalliansens 

forespørsel om å innstille en representant fra korfeltet til styret i Kulturalliansen. Det 
er flere styreverv som er på valg, blant annet styreleder og 2 styremedlemmer. 

Enstemmig vedtak: 
Sentralstyret innstiller Marianne Bremnes til vervet som styreleder i 
Kulturalliansen. Ved behov for kjønnsbalanse innstilles Rune Brunslid som 
kandidat til styret dersom det er behov for en mannlig kandidat.  

  
 

 


