Referat fra styremøte i NKØG 01.03.17
Tilstede: Åge, Mari-Brit, John Olav og Eli

06/17 Godkjennelse av protokoll av 19.01.17 utsettes til neste møte grunnet mangel på protokoll.
36/16 Status forbundssaken
Leder orienterte om sakens fremdrift.
NK skal starte forhandlinger med Musikkens Studieforbund/Norsk Musikkråd.

07/17 Styret i NKØG sammenfatter årsmøtevedtak fra lokalkorene.
Behandling av årsmøtesaker:
Sak 5 Kontingent – styret foreslår at kontingenten blir uendret, kr 325 over 26 år og
halvparten for sangere under 26 år.
Sak 6

Årsberetning 2016 NKØG – styret forestår at årsmøtet godkjenner årsberetningen

Sak 7
den.

Årsberetningen fra SOU er gjennomgått og styret anbefaler at årsmøtet godkjenner

Sak 8 Revidert regnskap. Regnskapet er revidert og godkjent. Styret anbefaler at
regnskapet blir godkjent.
Sak 9 Vedtektsendringer. Kun kosmetiske endringer både på vedtekter til NK og
distriktsledd. Ingen lokale endringer på distriktsleddets lokale vedtekter fra 2012 fra paragraf
10.
Sak 10 Forbundssaken: Årsmøtevedtak fra lokalkorene har kommet inn bortsett fra Hauka
Dekorum og Rennebu mannskor. Essensen i årsmøtevedtakene er at det som er viktigst for
korene at distrikstleddet Øvre Gauldal fortsatt skal holde sammen. Flere kor ønsker å utsette
saken til et ekstraordinært årsmøte slik flere saksopplysninger kan legges fram. Sende
bekymringsmelding til NK om dens pengebruk.
Styrets forslag til vedtak:
A

Medlemskap i Norges korforbund.
Korene anser produksjon av VO-timer som sine, siden de er egne juridiske enheter.
Årsmøtet gir styret fullmakt til å sende sentralstyret i Norges korforbund en
bekymringsmelding med trussel om utmelding dersom NK mot vår vilje overføre
korenes VO-timer til et annet studieforbund.

Årsmøtet utsetter i første omgang avgjørelsen om utmelding til et ekstraordinært
årsmøte, evt. i forbindelse med ledermøtet i november 2017.
B

Medlemskap i Studieforbundet- KOR
Årsmøtet i NKØG vedtar å opprettholde sitt medlemskap i Studieforbundet KOR ut
over 2018, uavhengig av Norges Korforbunds utmelding.

Sak 11 Strategi- og handlingsplan for NKØG. NKØG følger NKs strategiplan som ble vedtatt
på landsmøte 2016. Styret anbefaler at årsmøtet godkjenner handlingsplanen.
Sak 12 Stevnesteder

2018 – Rennebu Mannskor
2019 – Sangkoret Samhald
2020 – Damekoret Uredd
2021 – Kvål Songlag

Styret anbefaler at årsmøtet vedtar stevnesteder.
Sak 13 Søknad fra Haltdalen Mannskor. John Olav Raphaug ble erklært inhabil og forlot
møtet. Søknaden anbefales innvilges med kr 4975. Styret finner dekning for beløpet
på fjorårets regnskap i og med at kursvirksomheten på Savalen gikk i overskudd.
Vedtaket foreslås som et «Enkeltvedtak».
Sak 14 Innkomne skriv og saker:
Forslag til årsmøtet fra SOU: Viser til sakspapirer og styret foreslår at SOU og dens
funksjoner består. Dog kan vedtektene gjennomgås og eventuelt revideres, men det
må i så fall fremmes på neste årsmøtet. Styret henviser også til Lokale
tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Øvre Gauldal paragraf 11 og 12d som sier at
«Musikkfaglig medlem er til en hver tid den som er musikkfaglig medlem i
hovedstyret».
Sangerluer: Vedtekter til NKØG og SOU sier ingenting om sangerluer. Styret foreslår
at hvert enkelt kor bestemmer selv om de ønsker å bruke sangerluene på
sangerstevnet.
Sak 15 Budsjett 2017 foreslås vedtatt av årsmøtet.
Sak 16 Valg: Styret forslår Håvard Børseth som nytt medlem i valgkomiteen. Eli skal ringe og
gi Håvard Beskjed.
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