
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Lørdag 17. november 2018 kl. 10.00 – 13.00 

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

Visepresident Beate Styri 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 

  Styremedlem Trond Håskjold 
Styremedlem/leder MFR Elin Persson 
1. varamedlem Torunn Myhre 
2. varamedlem Thom Kåre Eie 
 

Ikke til stede: 
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen 

  Styremedlem Tom Gunnar Ask 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Åsmund Mæhle 
Produsent Roar Barros-Ødegård 

 
Saker til eventuelt:  

• Fra generalsekretæren: Forslag til retningslinjer for valgkomité i distriktsledd 

• Fra generalsekretæren: Orientering om ombygging i Karl Johans gate 16B. 

 

SAK 78/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Godkjent 

 

SAK 79/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 22. OKTOBER 2018 

Godkjent 

 

SAK 80/18 STATUS ØKONOMI  

Generalsekretæren la fram regnskapsrapport for årets ni første måneder og 
økonomisk prognose for året som helhet.  

 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret ser positivt på at det økonomiske resultatet ser ut til å bli 
bedre enn ved forrige prognose. Sentralstyret berømmer staben for 
arbeidet som er gjort med å få inn medlemskontingenten. For øvrig tas 
status for økonomi til etterretning. 

 

SAK 81/18 STATUS FOR INNMELDING I NORSK MUSIKKRÅD 

Generalsekretæren orienterte om utvalget i Norsk musikkråd som arbeider 
med nye prinsipper for representasjon på Musikktinget og 
medlemskontingent i Norsk musikkråd. 



   

Enstemmig vedtak: 

Norges Korforbund må sikres en riktig representasjon på Musikktinget. 

 

SAK 82/18 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSMIDLER FOR KOR 

Generalsekretæren orienterte om forslag til reviderte retningslinjer for 
konsertstøtte innenfor Aktivitetsmidler for kor. 

Enstemmig vedtak: 

Forslaget til reviderte retningslinjer for konsertstøtte vedtas. 
Administrasjonen kommer tilbake på neste møte i sentralstyret med et 
notat om praksis for begrunnelse av avslag. 

 

SAK 83/18 STATUS FOR ARRANGEMENTER 

Generalsekretær og produsent orienterte om status for Jazz til sjøs, 
Eurovision for kor, sommerkorskolene, NM for kor og konsert med 
internasjonale kor. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arrangementer tas til orientering. 

 

SAK 84/18 STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN 

Generalsekretæren orienterte om status for Koralliansens dirigentsatsing 
med stipendordning, kurs, og mentorordning.  

Enstemmig vedtak: 

Status for dirigentsatsingen tas til orientering. 

 

SAK 85/18 REGLER FOR HABILITET 

Utvalget som skal komme med forslag til regler for habilitet og rutiner for 
varsling, legger fram sitt forslag på sentralstyremøtet i januar 2019. 

 

SAK 86/18 RAPPORT FRA MØTE I MUSIKKFAGLIG RÅD 24. OKTOBER 

Leder for musikkfaglig råd (MFR) orienterte om rådets møte med 
musikkfaglig ansatte 24. oktober. 

Enstemmig vedtak: 

Rapport fra møte i MFR tas til orientering. Når det senere kommer saker 
fra MFR må det systematisk vurderes om de skal løftes opp som egne 
saker i sentralstyret. 

 

  



   

Eventuelt: 
 
Fra generalsekretæren: Forslag til retningslinjer for valgkomité i distriktsledd  

Generalsekretæren presenterte forslag til retningslinjer for valgkomité i 
distriktsledd.  

Enstemmig vedtak: 

Forslaget til retningslinjer for valgkomité i distriktsledd vedtas som 
veiledende retningslinjer. Det vil være aktuelt å foreslå for landsmøtet å 
vedta denne som bindende for distriktsleddene. 

 

Fra generalsekretæren: Mulig flytting av hovedkontor som følge av ombygging av 
Karl Johans gate 16B. 
 

Generalsekretæren orienterte om mulig flytting av hovedkontoret som følge 
av ombygging av bygården. 

 

Oslo, 17. november 2018 

 

Åsmund Mæhle 

referent 


