HANDLINGSPLAN FOR NORGES KORFORBUND 2013 – 2014
Vedtatt på Landsmøtet i Svolvær 2012
Handlingsplanen for 2013-2014 er basert på forbundets Verdi- og strategiplan for perioden 2013-2017. Handlingsplanen løfter frem noen sentrale
utviklingsområder som det skal satses spesielt på i inneværende landsmøteperiode (2013-2014). Den tar sikte på å være gjennomgående for hele
organisasjonen og skal synliggjøre ansvarsfordelingen mellom NKs hovedkontor, NK regionalt og distriktsleddene.
HOVEDKONTORET
Tiltak 2013-2014

Strategiplan 2013-2017

REGIONER
Tiltak 2013-2014

DISTRIKTSLEDD
Tiltak 2013-2014
Minimumsaktivitet og prioritert tillegsaktivitet

ORGANISASJON
A) Gi alle medlemmer et
likeverdig tilbud, både
musikkfaglig og
organisatorisk.
B) Sikre utvikling av en
sterk og samlende
medlemsorganisasjon

•

Utvikle veileder/håndbok for tillitsvalgte som
støtteverktøy i ledelse og drift av kor.
o Revidert korhåndbok

•

Gjennomføre kurs og opplæring av alle
ansatte og tillitsvalgte om merkevarebygging
av NK og bruk av felles fagsystemer, maler,
etc..
Videreutvikle medlemsdatabasen, med
fagsystemer som inkluderer håndtering av
medlemskontingent og tilskuddsordninger.
Arrangere ledersamlinger for TV i NK.
Utvikle LOK-prosjektet (Opplæring i ledelse
og kommunikasjon for distriktsledere)
Utvikle prosjektkor-maler til bruk i hele
landet.
Utvikle en mal for besøk/ringerunde fra DL til
medlemskor

•

•
•
C) Formidle og
tilrettelegge for korsang
og korfaglig kompetanse.

D) Være en skapende og
attraktiv oppdragsgiver og
arbeidsplass.

•
•
•
•
•
•
•

Kartlegge og tilby relevante
kompetansegivende kurs til ansatte.
Gjennomføre årlige personalsamlinger.
Utvikle LOK-prosjektet
Tilby prosjektkor for ansatte og tillitsvalgte,
som et virkemiddel for bedre samarbeid i
organisasjonen.

Minimumsaktivitet:
DL skal alene/sammen med andre DL i regionen tilby
organisasjonsopplæring og informere om
medlemsfordelene i NK

•
•
•
•

•

Arrangere regionale kick.
Gjennomføre TV-opplæring på kornivå.
Kordirigenter, sangere og medlemmer.
Tilby og gjennomføre LOK-prosjektet.
Innføre felles maler for budsjett,
kontoplan/regnskap og årsmelding i
regionene.

Utvikle og tilby kurs for kor og
medlemmer på ulike nivåer (KorCruise,
inspirasjonshelg, Påfyll? – Ja takk!! o.l)

Minimumsaktivitet:
Distriktsleddet skal årlig ha tett kontakt med
medlemskorene og tilstrebe ringerunde og besøk i alle
kor.
•
•

Innføre felles maler for budsjett,
kontoplan/regnskap og årsmelding i DL’ene
DL lager lokalt tilpasset velkomstpakke til nye
medlemskor som et supplement til den
hovedkontoret sender ut.
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HOVEDKONTORET

REGIONER

DISTRIKTSLEDD

MUSIKK
A) Tilby musikkfaglige
aktiviteter, opplæring og
kurs for sangere,
dirigenter og
hjelpedirigenter

•
•
•
•
•

B) Samarbeide med
utdanningsinstitusjoner og
kulturskoler innenfor sang
og direksjon.
C) Arbeide for å styrke
sangens plass i
barnehager, skoler og
utdanningsinstitusjoner.

•
•
•
•
•

•
•
D) Utvikle og stimulere
nyskapende kor,
konsertkonsept og
formidlingsformer.
E) Stimulere til
samarbeidsprosjekt
mellom kor og andre
aktører.

•

•
•
•

Utvikle nye prosjekter og kurs for regioner
og DL.
Gjennomføre og videreutvikle nasjonale
arrangementer
Tilby arenaer for dirigenter på alle nasjonale
arrangementer.
Prosjektkatalog på kor.no (note).
Tilby modulbaserte kurs i
korledelse/støttefag* som styrker
kvalifikasjonene for høgskoleutdanning.
Arbeide for dirigentlønnsordning.
Videreføre arbeidet i 8.januar-komitéen og
DOR-prosjektet
Videreutvikle dirigentnettverk og
samarbeidspartnere (nye og eksisterende).
Videreføre Syng for livet med ansvar for kor
og helse.
Utvikle ”sangtime på jobben” og
samarbeide med aktuelle aktører om
gjennomføringen.
Kurs på SKS om sang i barnehage og
grunnskolen
”Ressurssenter” på kor.no for skolene i
forhold til sangrelaterte søknader fra skoler
til andre instanser (tilskudd).
Hovedkontoret forplikter seg til å
representere vokalbaserte tiltak på alle
arrangementer i egen regi.
Være rådgivende for kor.
Utvikle nye priser (nyskapingsprisen).
Sette av midler til markedsføring av
Aktivitetsmidler for kor.

•
•
•

Ensembleledelse 1, 2 og 3. Motivere til
og legge til rette for gjennomføring.
Tilby prosjektkor.
Tilby modulbaserte kurs i
korledelse/støttefag*

Minimumsaktivitet:
Distriktsleddet skal alene/sammen med andre
distriktsledd i regionen tilby kurs for korsangere,
dirigenter og hjelpedirigenter
•

•

•

Videreutvikle dirigentnettverk

•
•

Tilby sangtime på jobben for bedrifter.
Forelesninger/kurs for
allmennlærer/førskolelærerutdanningene
ved Høgskolene/universiteter om sang
og stemmebruk for og med barn.

•

Opprette sangfabrikker i hver region.

•

Samarbeide med aktører innenfor andre
kunst- og kulturformen på prosjektkor og
andre arrangement.

Distriktsleddet skal ha god struktur på
informasjonsflyt om kurs og prosjekter via sine
distriktssider på kor.no.
Lage informasjonsbrosjyre (årshjul/kalender) om
aktivitetstilbud som distribueres til
enkeltmedlemmer (også på papir).

•

Lage oversikt med kontaktinfo over
distriktsleddenes kor og sende disse til vgs skoler
og kulturskoler.

•

Oppfordre til å bruke andre kunst- og
kulturinnslag på konserter og prosjekter.
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F) Stimulere til utvikling av
ny kormusikk, og gjøre
komposisjoner og
korarrangement kjent.
G) Videreutvikle nasjonale
og internasjonale
musikkfaglige nettverk

•

HOVEDKONTORET
Stipend til komponister,
komponistkonkurranse (kor-arr.).
SKS – temakveld med nye komposisjoner.

•

Styrke forskningsformidling på korfeltet.

•

Videreutvikle Korbladet, kor.no og sosiale
medier (bl.a Facebook og YouTube).
Bruke annonsering i trykte media (aviser og
fagblader) til å markedsføre Norges
Korforbund.
Lage ny/oppdatere promovideo for NK

•

REGIONER

DISTRIKTSLEDD

•

Holde kontakt med Musikkrådene.

SYNLIGHET
A) Bruke media aktivt for
markedsføring og
kommunikasjon.

•

•

•
•

Videreutvikle regionssidene på kor.no.
Sikre god markedsføring av aktiviteter og
tilbud gjennom aktiv bruk av media.

Minimumsaktivitet:
Distrikstleddet skal alene/sammen med andre
distriktsledd i regionen tilby kurs i mediebruk som f.eks
nettsider og sosiale medier.
•
•
•
•

B) Være synlige overfor
det enkelte kormedlem og
dirigenter.

•
•
•

Sørge for profilering på alle arrangementer.
Delta på samlinger etc. med ”infostand” der
kor og dirigenter møtes.
Være en pådriver for at det opprettes
dirigentnettverk i hele landet.

•

Bruke NK profilering på alle
regionsarrangement.

Minimumsaktivitet:
Distriktsleddet skal ha en enhetlig profil i henhold til
Norges Korforbunds profilhåndbok.
•
•
•
•
•
•

C) Være en tydelig
stemme i den
kulturpolitiske debatten.

•

•

Mer synlig i det musikkpolitiske miljø
gjennom utspill, pressemeldinger og
kronikker.
Være proaktiv i forhold til svingninger og
endringer i det musikk- og
voksenopplæringspolitiske miljøet.

Oppdatere distriktsleddenes sider på kor.no.
Legge til rette for forhåndsomtale av arrangement
i pressen
Oppnevne PR-ansvarlig i DL-styrene.
Lage DL-sider på Facebook.

•
•

Vurdere å tilby møteplasser for dirigenter på
kortreff, stevner og lignende
Markedsføre dirigentnettverk for å stimulere og
motivere dirigenter.
Bruke NK profilering på alle DL-arrangement.
Oppfordre korene til å bruke NK sin logo.
Dele ut NK-pins til deltakere på kurs og prosjekter
Vise interesser/overvære korenes konserter.
Delta i lokal kulturdebatt for å synliggjøre Norges
Korforbunds synspunkter.
Holde kontakt med Musikkrådene.
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D) Formidle kunnskap og
informasjon om korsang,
dens betydning for den
enkelte og i samfunnet.

•

E) Formidle kunnskap om
korbevegelsens
samfunnsrolle.

•

•

HOVEDKONTORET
Formidle aktuelle rapporter og
undersøkelser om korsang på kor.no og i
andre medier.
Utvikle et hefte i ”Jippi”-serien med kor og
helse, og Syng for livet.
NK skal prioritere å komme med grundige
innspill til sentrale, offentlige
styringsdokumenter som har betydning for
korbevegelsen.

REGIONER

DISTRIKTSLEDD
•

Legge ut/ sende PR-materiell til skole, bibliotek,
kommunehus og lignende.

VEKST
A) Rekruttere nye
medlemskor.

•
•

B) Legge til rette for
rekruttering av
medlemmer og dirigenter
til kor, tillitsvalgte og
ansatte.

•

•

C) Arbeide for å samle
kor-Norge til èn
organisasjon.
D) Bidra til musikkfaglig
og organisatorisk utvikling
for medlemmer,
tillitsvalgte og ansatte.

•

•

Videreføre DUR-prosjektet
(Dirigentutvikling og rekruttering).
Samarbeide med andre aktører av
”Korslag” og andre aktuelle
rekrutteringstiltak.

Minimumsaktivitet:
Distriktsleddet skal styrke samarbeidet med aktuelle
samarbeidspartnere (som kulturskole, kommune,
kororganisasjoner, vg.skoler, folkehøyskole, etc..) og
mellom kor i og utenfor Norges Korforbund (A,B,C)

•

Skape dirigentnettverk.

•

Vurdere tilskuddsordninger for deltakelse SKS
(Sommerkorskolen på Toneheim)

•

Ta initiativ til samarbeid med andre
kororganisasjoner om felles kurs og
prosjekter.

•

Vurdere samarbeid med andre kororganisasjoner
der dette er naturlig.

Vervekampanje for kor, premie er deltakelse
på SKS, og andre attraktive premier.
Videreføre NKs DUR-prosjekt
(dirigentutvikling og rekruttering). Målet er at
NK skal få flere kor og at kor skal få et større
og bedre utvalg av dirigenter på sikt.

•

Sende ut infopakker med bl.a.
fordelsregnskap til aktuelle kor som ikke er
organisert.
Utvikle inspirerende/motiverende skriftlig og
digitalt informasjonsmateriell om det å være
tillitsvalgt med betegnelsen ”Jippi! Jeg er
tillitsvalgt!”.

Minimumsaktivitet:
Distiktsleddet skal alene/sammen med andre
distriktsledd i regionen initiere nyskapende tiltak og
prosjekter.
•

Tilby korte kurs/informere om NK i forbindelse
med DL-årsmøtene og andre arrangement.
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E) Tilby flere
medlemsfordeler.

•

•

•

•

F) Legge til rette for
etablering av nye kor.

•
•

HOVEDKONTORET
Tilby opplegg for produksjon av digitalt
(video) presentasjonsmateriale for det
enkelte medlemskor.
Tilby attraktive profileringsartikler, med
mulighet for å trykke korets navn i tillegg til
NK slagord/logo.
Utrede behov og mulighet for å utvikle
applikasjon for smarttelefon/lesebrett til bruk
for medlemmer.
Finne et egnet regnskapsprogram som
passer for kor og promotere og veilede
kasserere i medlemskor i bruken av dette.
Forhandle fram nye/bedre fordelsavtaler.
Oppstart utvikling av veileder for etablering
av kor (Jippi! – nytt kor!), modul for modul,
og tilby rådgiving ved etablering av nye kor.

JIPPI er forslag til tittelen på en foreslått ny serie med modulbasert opplæring for tillitsvalgte.
!

REGIONER

DISTRIKTSLEDD

