
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Lørdag 22. august 09.00 – 16.00  

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

Visepresident Beate Styri 
 Leder i MFR Elin Persson 

Styremedlem Anne-Grethe Klaussen 
  Styremedlem Trond Håskjold  

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 
Styremedlem Torunn Myhre  
1. varamedlem Kåre Eie 

 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Åsmund Mæhle 
Spesialrådgiver Rune Brunslid  
 

Til eventuelt: 

Fra Stein Høyer: Vedtektsendring om situasjoner der landsmøte ikke kan avholdes. 

 

SAK 46/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE  

Godkjent 

SAK 47/20 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 28. MAI 2020 

Godkjent 

SAK 48/20 STATUS FOR NK OG MEDLEMSKOR I DEN PÅGÅENDE KORONA-
PANDEMIEN  

Generalsekretær orienterte om informasjonsarbeid om smittevern, politisk arbeid for 
kompensasjonsordninger og tilgang til øvingslokaler, Gnist-konsertene og 
kampanjeuka til Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. 

Enstemmig vedtak:  

Status for NK og medlemskorene i den pågående koronaepidemien tas til 
orientering. 

 

SAK 49/20 STATUS VOKSENOPPLÆRINGSORDNINGEN 

Generalsekretær orienterte om ny forskrift og finansieringsmodell for studieforbund 
som er ventet høsten 2020. 

Enstemmig vedtak: 

Administrasjonen arbeider videre for at medlemskorene skal fortsette å ha en 
enklest mulig rapportering av voksenopplæringskurs. 

 

SAK 50/20 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL 



   

Spesialrådgiver Rune Brunslid orienterte om status for medlemstall. 
Generalsekretær orienterte om status for økonomi. 

Enstemmig vedtak: 

Status for økonomi og medlemstall tas til orientering. 

  

SAK 51/20 STATUS BEMANNING 

Generalsekretær orienterte om status for bemanning i NK.  

Enstemmig vedtak:  

Status for bemanning tas til etterretning. 

 

SAK 52/20 STATUS ÙTVIKLINGSPROSJEKTER 

Generalsekretær orienterte om status for konsertkalender på kor.no, Notelyst 
(opplegg for noteopplæring i kor) og andre pedagogiske utviklingsprosjekter. 
Spesialrådgiver Rune Brunslid gjennomgikk Korhåndboka. 

Enstemmig vedtak:  

Status for utviklingsprosjekter tas til orientering. Sentralstyrets oppfatning er at det 
er mye positivt på gang når det gjelder utviklingsprosjekter. 

 

SAK 53/20 STATUS ARRANGEMENTER 

Generalsekretær gikk gjennom status for Landsfestival 2022, NM for kor 2021 og 
Sommerkorskolen 2021. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arrangementer tas til orientering. For Landsfestivalen 2024 vil det bli en 
ny søknadsrunde. 

 

SAK 54/20 GJENNOMFØRING AV LANDSMØTET 

Spesialrådgiver Rune Brunslid la fram alternative måter å gjennomføre landsmøtet 
på en forsvarlig måte. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret følger rådet fra administrasjonen og gjennomfører Landsmøtet 2020 
som planlagt 16.-18. oktober 2020 på Scandic Holmenkollen Park i Oslo.  

Alle delegater inviteres, men man inviterer ikke observatører og gjester. Leder av 
utvalg og komitéer inviteres. Ansatte deltar i den grad de har en oppgave på 
Landsmøtet.   

Det oppfordres til å unngå reise via Oslo sentrum. For de som reiser med fly 
legges det opp til trygg transport fra Gardermoen til Holmenkollen. 

Program for ledersamlingen fredag gjennomføres som planlagt med samme 
deltagere som på landsmøtet. 

Ledersamlingen og landsmøtet overføres på video til andre tillitsvalgte. 



   

Administrasjonen utarbeider et forslag til plan B som kan gjennomføres dersom 
smittesituasjonen nasjonalt eller i Oslo forverres. Denne planen legges fram for 
sentralstyret i september. 

 

SAK 55/20 STATUS ORGANISASJONSGJENNOMGANG 

Trond Håskjold og Beate Styri presenterte status for organisasjonsgjennomgangen. 

Enstemmig vedtak 

Status for organisasjonsgjennomgang tas til orientering. Det sendes ut 
påminnelse til ansatte og distriktsledd om å svare på undersøkelsen. 

 

SAK 56/20 NYTT FRA ORGANISASJONER NK ER MEDLEM AV 

Spesialrådgiver Rune Brunslid informerte om siste nytt fra Toneheim folkehøgskole. 
Stein Høyer informerte om status fra Krafttak for sang og Norsk musikkråd. Elin 
Persson status for Nordisk Korforum. Åsmund Mæhle informerte om status fra 
Musikkens studieforbund og Kulturalliansen. 

Enstemmig vedtak: 

Status fra andre organisasjoner tas til orientering. 

 

 

Eventuelt: 

Vedtektsendring om situasjoner der landsmøte ikke kan avholdes.  
Stein Høyer presenterte forslag til vedtektsendring for situasjoner der landsmøte 
ikke kan gjennomføres for eksempel i forbindelse med pandemi. Etter en diskusjon 
på sentralstyremøtet trakk Høyer forslaget på bakgrunn av den tidligere 
gjennomførte juridiske vurderingen gjort av Norsk musikkråd om slike situasjoner.  
 

 


