
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Lørdag 18. januar 10.00 – 16.00 og søndag 19. januar kl. 9.00 – 15.00  

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

Visepresident Beate Styri 
 Leder i MFR Elin Persson (Ikke til stede under sak 3) 

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

1. varamedlem Torunn Myhre  
 

Ikke til stede: 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 

 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Åsmund Mæhle 

 

SAK 01/20 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Presidenten la fram et forslag om revidert saksliste med samme saker som i 
innkallingen, men med annen rekkefølge.  
 
Forslag til revidert saksliste ble godkjent. 

 

SAK 02/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 23. OG 24. NOVEMBER 2019 

Godkjent 

 

SAK 03/20 STATUS MEDLEMSTALL 

Generalsekretær la fram status for medlemstall.  

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret merker seg at det er en positiv utvikling i medlemstallet. 

 

SAK 04/20 STATUS ARRANGEMENTER 

Generalsekretær presenterte status for Beatles til sjøs, Seniorsang på Savalen, 
Landsfestival for kor, Sommerkorskolen og store regionale arrangementer. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arrangementer tas til orientering. 

 

SAK 05/20 STATUS FOR RAMMEBETINGELSER OG UTVIKLINGSARBEID 



   

Generalsekretær presenterte status for TONO-forhandlingene, ny ordning for 
voksenopplæring, Sangbok for NK, Notelyst, Korhåndboka, Konsertkalender, Helse i 
hver tone og innføring av nytt regnskapssystem. 

 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret merker seg at det er mange positive prosjekter og vil spesielt 
framheve konsertkalenderen. For øvrig tas saken til orientering. 

 

SAK 06/20 STATUS ORGANISASJONSGJENNOMGANG 

Status fra utvalget som arbeider med organisasjonsgjennomgang ble presentert av 
utvalgets leder Trond Håskjold. 

Vedtak: 

Sentralstyret er så langt meget godt fornøyd med arbeidet til utvalget som 
gjennomfører organisasjonsgjennomgang. 

Forslag til mal for avtale mellom NK og distriktsledd om distriktskonsulenter ble 
vedtatt.  

 

SAK 07/20 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FRA 2020 

Sentralstyret gikk gjennom strategi- og handlingsplan som er sendt på høring til 
distriktsleddene. 

Enstemmig vedtak 

Sentralstyret avventer høringssvar fra distriktsleddene og vedtar endelig forslag 
på møtet i mars. 

 

SAK 08/20 BUDSJETT 2020 OG 2021 

Generalsekretær utsiktene for NKs økonomi for 2020. 

Enstemmig vedtak 

Sentralstyret ga innspill til arbeidet med budsjett for 2020 og 2021. 
Administrasjonen utreder konsekvensene av de forslagene som kom fram i møtet 
og baker dette inn i forslag til budsjett som legges fram på sentralstyremøtet i 
mars. 

 

SAK 09/20 SØKNAD OM EUROPEAN CHOIR GAMES OG GRAND PRIX OF NATIONS 2023 

Generalsekretær la fram forslag om å søke Kulturdepartementet og Oslo kommune 
om støtte til å arrangere European Choir Games og Grand Prix of Nations 2023. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen sende søknad til myndighetene om økonomisk 
støtte for å arrangere European Choir Games og Grand Prix of Nations i Oslo i 
2023. 



   

 

SAK 10/20 EVALUERING AV SENTRALSTYRETS ARBEID 

Sentralstyret skal i henhold til sine retningslinjer evaluere arbeidet sitt en gang i året. 
Presidenten la fram forslag til hvordan denne evalueringen skal gjennomføres og 
ledet selve evalueringen. 

Vedtak: 

1. Utfallet av sentralstyrets evaluering nedfelles i et notat som i rimelig 

utstrekning kommenterer punktene som ble diskutert i møtet. Presidenten får i 

oppdrag å utarbeide utkast til notat. Dette sendes på høring til sentralstyrets 

faste medlemmer samt 1. vararepresentant til styret innen 07.02.20. Det 

endelige evalueringsnotatet godkjennes av sentralstyret via tilbakemelding på 

e-post til NKs president etter at notatutkastet er vurdert opp imot og eventuelt 

modifisert på grunnlag av de innkomne høringsinnspillene. 

2. På basis av sentralstyrets evaluering utarbeider sentralstyret utkast til 

reviderte retningslinjer for arbeidet til NKs sentralstyre. Dette utkastet legges 

fram som egen sak for drøfting og beslutning på NKs landsmøte i Oslo 25.-

26.04.20. 

 

SAK 11/20 PRAKTISK GJENNOMFØRING AV LANDSMØTET 2020 

Generalsekretær la fram forslag til plan for gjennomføring av landsmøtet i april 
2020. 

Enstemmig vedtak: 

Forslag til plan for gjennomføring av landsmøtet ble godkjent. Tom Gunnar Ask 
får ansvar for å legge fram forslag til kandidater til valgkomitéen til styremøtet i 
mars. 

 

SAK 12/20 PRINSIPPER FOR KORPRISEN 

Generalsekretær presenterte forslag om å dele ut Korprisen hvert annet år og dele 
den ut i forbindelse med Landsfestivalen for kor. 

Vedtak: 

Korprisen skal fra nå deles ut hvert andre år i forbindelse med Landsfestivalen for 
kor. Det innføres en offentlig nominasjonsprosess for Korprisen. 

 

SAK 13/20 FORMAT OG INNHOLD PÅ MØTEBØKER FRA SENTRALSTYRET 

Utsettes til neste møte. 

 

 

Oslo, 19. januar 2020 

Åsmund Mæhle 

referent 


