
PROTOKOLL 

Digitalt årsmøte 2021 

Det 19. ordinære årsmøtet 

Dato: Onsdag 17.mars kl. 19.00 

Sted: Zoom 

Avstemning foretatt via OBOS styre-app. 



ÅRSMØTESAK 1: Godkjenning av stemmeberettigede 
Påmelding og delegatenes innsjekking før årsmøte er lagt til grunn. 

25 stemmeberettigede delegater fra medlemskorene. 
2 observatører (valgkomiteens leder og revisor). 
8 delegater fra NKOA sitt styre. Disse har forslag og stemmerett unntatt påårsberetning 
og regnskap. 

Vedtak: Godkjent. 

ÅRSMØTESAK 2: Valg av møteleder 
Foreslått: Gunn Karin Aase, styremedlem Norges Korforbund Oslo-Akershus. 

Vedtak: Godkjent. 

ÅRSMØTSAK 3: Valg av referent 
Foreslått: Beate Styri, musikkfaglig styremedlem Norges Korforbund Oslo-Akershus. 

Vedtak: Godkjent. 

ÅRSMØTESAK 4: Valg av protokollvitner 
Valgt: Rigmor Smith-Gahrsen, Unikor og Odd Arild Andreassen, Karl Johan koret 

Vedtak: Godkjent. 

ÅRSMØTESAK 5: Valg av tre medlemmer til redaksjonskomite 

Fo e.sl2tt: 
Magnus Holter Bjørkto, Meraki Kammerkor 
Kari Hardersen Soos, Meraki Kammerkor 
Anita Strømkvist, Kultursjov 

Vedtak: Godkjent. 

ÅRSMØTESAK 6: Valg av to medlemmer til tellekorps 
Vi benyttet appen digitale årsmøter fra OBOS for å avgi stemmer anonymt, det var derfor ikke nødvendig med 
tellekorps da avstemningen var digital. 

Vedtak: Godkjent 

ÅRSMØTESAK 7: Godkjenning av innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjent. 

ÅRSMØTESAK 8: Godkjenning av saksliste 
Til sak 12 Budsjett 2021 legges også revidert regnskap for 2020 inn. Til sak 14 tas valgkommiten inn. 
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Vedtak: Saksliste med tillegg på punkt 12 og 14 godkjent. 

ÅRSMØTESAK 9: Årsberetning for 2020 
Årsmelding for 2020 ble gått igjennom av styreleder Marius Bjørbu. 

Valgkomiteens leder påpekte at vararepresentant Jan Ka Iland har fungert som fullverdig medlem av valgkomiteen i 
2020, da de manglet en fast representant i valgkomiteen. 

Vedtak: Årsmelding med tilføyning om valgkomiteens varamedlem ble godkjent. 

ÅRSMØTESAK 10: Handlings- og akvitetsplan 2021 
Aktivitetsplan for 2021 ble gjennomgått av musikkansvarlig Beate Styri. 

Vedtak: Tatt til orientering. 

ÅRSMØTESAK 11: Innkomne saker foreslått av styret eller medlemskor 

11 a) Innkommen sak vedrørende redusert kontingent fra Oslo Veterankor. 

Bakgrunn Oslo Veterankor første forslag til vedtak: 
Landsmøtet 2016 for Norges Korforbund fattet følgende vedtak i sak 7 c: 
Kor der mer enn 90 % av medlemmene er over 67 år og som har ordet seniorkor eller 
pensjonist.kor i navnet sitt betaler 50 % av full kontingent. 

Dette ble vedtatt med 56 mot 6 stemmer. Altså et overveldende flertall og mer enn tilstrekkelig for å endre 
fo bundets sentrale vedtekter som i følge§ 14 kan «kun endres av Landsmøtet og da med minst 2/3 flertall av avgitte 
stemmer. 

Vedtaket er imidlertid ikke reflektert i Korforbundets sentrale vedtekter pr. dato. Det er derfor ganske tilfeldig at Oslo 
Veterankor har oppdaget denne muligheten for å få redusert kontingent. Det står ingenting i de sentrale vedtektene 
om kor med medlemmer over 67 år. Forbundets sentrale vedtekter vedrørende kontingent lyder i § 3.2, første avsnitt 
som er det relevante avsnittet slik: «Koret betaler en årlig kontingent beregnet ut fra antall registrerte sangere og 
dirigent i koret per 15. januar i medlemsåret. Medlemmer under 26 år betaler halv kontingent. Kontingenten består av 
en sentral del og en del som går til det aktuelle distriktsledd. Kontingenten faktureres i første kvartal.» 

Forslag til vedtak: 
Distriktsleddet bes sikre at Landsmøtets vedtak om redusert kontingent for kor der mer enn 90 % av 
medlemmene er over 67 år tas inn i Norges Korforbunds sentrale vedtekter. 

Bakgrunn Oslo Veterankors andre forslag til vedtak 
Oslo Veterankor er kritisk til at et vedtak om at redusert kontingent for kor med 90% medlemmer over 67 år skal være 
berettiget til 50 % av full kontingent bare dersom koret har ordet seniorkor eller pensjonistkor i navnet sitt. Når vårt 
distriktsledd har sitt årsmøte 12.3.2020 er det for sent å melde forslag til endring på dette kravet overfor Landsmøtet i 
2020. Oslo Veterankor ber derfor årsmøtet gå inn for at sak om endring i dette kravet fremmes overfor Landsmøtet 
2022. 
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Forslag til vedtak: 
Distriktsleddet bes fremme sak overfor Norges Korforbunds Landsmøte i 2022 med forslag om at krav om at kor skal
ha seniorkor eller pensjonistkor i sitt navn for å være berettiget til redusert kontingent frafalles og at følgende ordlyd
vedrørende samme vedtas: 
Kor der mer enn 90 % av medlemmene er over 67 år betaler 50 % av full kontingent 

Saken fra Oslo Veterankor ble drøftet og NKOAs forslag til vedtak med ny formulering ble fremsatt av styret på 
årsmøtet. 

Vedtak 11 a: NKOA fremmer sak på vegne av, eller i samarbeid med, Oslo Veterankor på Norges Korforbunds 

Landsmøte i 2022 om at NK frafaller kravet om at kor skal ha seniorkor eller pensjonistkor i sitt navn for å være 

berettiget til redusert kontingent. Vi ber også om at NK tar vedtaket om redusert kontingent for kor med mer enn 

90% medlemmer over 67 år inn i sine vedtekter. 

Sak 11 b: Forslag fra styret om endring av vedtektene§ 11 
Forslaget til vedtektsendring §11 ble vedtatt som forelagt i sakspapirene med en justering av ordet regnskapsfører til 
økonomi/regnskap. 

Vedtak: Følgende ordlyd til §11 i NKOAs vedtekter godkjent: 

§ 11 Styrehonorarer

Det utbetales en godtgjørelse på kr. 200 per styremøte for stemmeberettiget deltaker (styre- eller varamedlem). Årlig 
honorar for styreleder, nestleder, musikkfaglig ansvarlig og økonomi/regnskap fastsettes av årsmøtet som ledd i 
budsjettbehandlingen. Årsmøtet kan også, innenfor en fastsatt økonomisk ramme, gi styreleder fullmakt til å utbetale 
honorarer til styre- eller varamedlemmer for særlig arbeidskrevende oppgaver. 

Sak 11 c: Oppgaver kjøp av tjenester og styrehonorarer 

Redegjørelse og forslag fra styret. Årsmøtet i NKOA 17. mars 2021 fastsetter følgende styrehonorarer for 2021: 

• Regnskapsfører: kr. 25 000 
• Styreleder: kr. 8000 
• Nestleder: kr. 4000
• Musikkfaglig ansvarlig: kr. 8000 

Videre gis styreleder fullmakt til å utbetale styrehonorarer for følgende funksjoner innenfor de rammer som 
spesifiseres her: 

• Informasjonsansvarlig i styret: inntil kr. 8000 (honoraret tilpasses perioden fram til eventuell tiltredelse av lønnet
informasjonsrådgiver)
• Andre oppgaver: inntil kr. 10 000 til sammen.

Styreleder fordeler oppgaver og fastsetter honorarer innenfor disse rammene. Ingen enkeltperson, utenom 
regnskapsføreren, skal ha et honorar som overstiger kr. 10 000. 

Vedtak: Godkjent 
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ÅRSMØTESAK 12: Revidert regnskap 2020 og Budsjett 2021 
a) Revidert regnskap 2020
Styremedlem og regnskapsansvarlig Lars Ø. Stenersen (Karl Johan koret) la frem revidert regnskap. 
Revisor Tanja Fagerhol (Oslo Damekor) leste opp revisorrapporten. 

Vedtak: Regnskap og revisorrapport for 2020 ble godkjent. 

bl Budsjett 2021 
Styremedlem og regnskapsansvarlig Lars Ø. Stenersen (Karl Johan koret) la frem budsjett for 2021. 

Vedtak: Årsmøtet tar budsjettforslaget til orientering. Revisjoner vil bli foretatt som følge av covid-19-restriksjoner. 

ÅRSMØTESAK 13: Valg av revisor 

Tanja Fagerhol (Oslo Damekor) er foreslått fra styret. 

Vedtak: Godkjent, Tanja Fagerhol er valgt til revisor for regnskapsåret 2021. 

ÅRSMØTESAI< 14: Valg av styret og valgkomite 
a) Valg av styre

Valgkomiteens innstilling til styret: 

.Navn Rolle Kor Distrikt 
Marius Bjørbu Styreleder Coradium Oslo 

Gunn Karin Aase Nestleder Meraki Kammerkor Oslo 
Beate Styri Musikkfaglig Viken Vokal Oslo 

Siw Noria Øiongen Styremedlem Gospelkoret HIM Oslo 

Odd Hamnøy Styremedlem Skedsmo Akershus 
Kammerkor 

Sølve Fjerdingstad Styremedlem Follo Kammerkor Akershus 

Siw May Bohlin Styremedlem Kor 21 Oslo 

GUlay Kutal Varamedlem 1 Alaturka Oslo 

Rigmor Smith- Varamedlem 2 Unikor Oslo 
Gahrsen 
Lars Øivind Varamedlem 3 Karl Johan koret Oslo 
Stenersen 

* Valgt som nestleder for 1 år da hun er midt i en valgperiode som styremedlem fra 2020

Vedtak: Innstillingene til styret ble godkjent. 

Valgperiode 
2020-2022 
(ikke på valg) 
2021-2022* 
2020-2022 
(ikke på valg) 
2020-2022 
(ikke på valg) 
2021-2023 
Ny periode 
2021-2023 
Ny 
2021-2023 
Ny 
2021-2022 
Ny 
2021-2022 
Ny 
2021-2022 
Ny periode 
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b) Valg av valgkomite

Styrets innstilling: 
Mads Myr Munthe-Kaas (Uhørt), fast medlem for perioden 2021-2024 
Ivar Fonnes (Cæciliaforeningen), varamedlem for perioden 2021-2022 

Ikke på valg; 
Åse Roen (Choriolis), leder for perioden 2020-2023 
Heidi Anita Brathagen (Fam Noar), fast medlem for perioden 2020-2023 

Vedtak: Innstillingene til valgkomite ble godkjent. 

Protokollen er godkjent. 

Rigmor Smith-Gahrsen, Unikor 

2.f.Ll, 2021 Dato: 

/ 

Dato 
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