MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND
Tid:

Lørdag 18. november kl. 15.00 – 17.30 og søndag 19. november kl. 10.00 – 15.00
2017

Sted: Lillehammer
Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Per Arthur Christensen
Styremedlem/leder MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Kirsten Olsen (deltok på Skype)
Styremedlem Tom Gunnar Ask
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
2. varamedlem Beate Styri
3. varamedlem Torunn Myhre
Ikke til stede:
Til stede fra administrasjonen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle
Produsent Roar Barros-Ødegård
Saker til eventuelt:
•
•
•

Kor og psykisk helse
Endring av mandatfordeling på landsmøtet som følge av at fylkene gjøres om til regioner
Bedring av internkommunikasjonen i NK

SAK 66/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent

SAK 67/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2. - 3. SEPTEMBER
2017
Godkjent

SAK 68/17

GJENNOMGANG AV REFERAT FRA KONTROLLKOMITEENS MØTE 26/9
2017
Enstemmig vedtak:
Referat fra kontrollkomiteens møte tas til etterretning.

SAK 69/17

STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL
Generalsekretæren orienterte om status for medlemstall, fakturering av
kontingent, status for økonomi, nye lokaler for hovedkontor og konvertering av
pensjonsordninger.

Enstemmig vedtak:
Status for medlemstall og økonomi tas til etterretning. Sentralstyret gir
anerkjennelse med den jobben administrasjonen har jobb når det gjelder
rekruttering og økonomistyringen.

SAK 70/17

STATUS FOR POLITISK ARBEID
Generalsekretæren orienterte om status for politisk arbeid med statsbudsjettet,
regjeringens kulturmelding, styrkingen av sang i skolen og søknad om støtte fra
Narvik kommune.
Enstemmig vedtak:
Oppdatering om status for det politiske arbeidet tas til orientering.

SAK 71/17

STATUS FOR MEDLEMSKAP I MUSIKKENS STUDIEFORBUND OG
FYLKESMUSIKKRÅDENE
Generalsekretæren orienterte om status for skifte av studieforbund og dialog med
fylkesmusikkrådene.
Enstemmig vedtak:
Status for overgangen til nytt studieforbund tas til orientering.

SAK 72/17

DIALOG MED NORSK MUSIKKRÅD
Generalsekretæren orienterte om status for dialogen med Norsk musikkråd.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om status for dialog med Norsk musikkråd om mulig medlemskap tas
til etterretning.

SAK 73/17

STATUS ARRANGEMENTER
Representantene for administrasjonen oppsummerte NM for kor og informerte
om status for Pop til sjøs, Singing Day, Landsfestivalen for kor og
Sommerkorskolene på Toneheim og i Harstad.
Enstemmig vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering.

SAK 74/17

STATUS FOR UTVALGTE DISTRIKTSLEDD
Generalsekretær orienterte om dialog med NK Gauldal og status for NK
Finnmark.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om status for utvalgte distriktsledd tas til orientering.

SAK 75/17

STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN
Generalsekretæren orienterte om gjennomføringen av dirigentkurs og
mentorordninger som del av Koralliansens dirigentsatsing.
Enstemmig vedtak:
Status for dirigentsatsingen tas til orientering.

SAK 76/17

STATUS KOPINOR OG TONO
Generalsekretæren orienterte om status for Kopinoravtalen og for forhandlingene
med TONO om ny avtale.
Enstemmig vedtak:
Status for Kopinor-avtalen tas til orientering. Informasjon om status for TONOforhandlingene tas til orientering. Dersom forhandlingsresultatet med TONO blir
at NK må betale en vesentlig høyere avgift, så må sentralstyret involveres før en
avtale inngås.

SAK 77/17

STATUS IT-PROSJEKTER
Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med oppgradering av
nettsidene og nytt skjemaløsning på kor.no.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om status for IT-prosjekter tas til orientering.

SAK 78/17

STATUS INTERNASJONALE ORGANISASJONER
Presidenten orienterte om møte med Nordklang i Helsingborg. Leder i
musikkfaglig råd orienterte om planene for Nordisk korlederkonferanse i
Trondheim høsten 2018.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om internasjonalt arbeid tas til orientering.

SAK 79/17

LANDSMØTET 2018
Generalsekretæren informerte om status for planleggingen av landsmøtet 2018
Enstemmig vedtak:
Informasjon om status for planlegging av landsmøtet tas til etterretning.

SAK 80/17

HANDLINGSPLAN 2018 – 2020
Visepresidenten og generalsekretæren la fram utkast til handlingsplan for 2018 –
2020.

Enstemmig vedtak:
Stein Høyer, Beate Styri og Åsmund Mæhle tar en ny gjennomgang av utkastet til
handlingsplan og legger dette fram for neste sentralstyremøte.

SAK 81/17

KICK OG LEDERSAMLINGER 2018 OG 2019
Sentralstyret diskuterte form og lokalisering for samlinger for tillitsvalgte høsten
2018 og våren 2019.
Enstemmig vedtak:
Høsten 2018 arrangeres fire landsdelssamlinger for tillitsvalgte i distriktsledd.
Våren 2019 arrangeres nasjonal ledersamling med ledermøte (i henhold til
vedtektene) for tillitsvalgte. Denne arrangeres i nærheten av Gardermoen.

SAK 82/17

FESTIVAL FOR SCENISKE KOR
Visepresidenten og produsent Roar Barros-Ødegård orienterte om status for
festivalen for sceniske kor i Oslo 31. august – 2. september 2018.
Enstemmig vedtak:
Status for festival for sceniske kor tas til orientering.

Eventuelt:
Kor og psykisk helse
Anne-Grethe Klaussen presenterte erfaringer med «Syng deg friskere-kor» i
Vestfold og tok opp muligheten for å spre dette konseptet til andre deler av landet.
Enstemmig vedtak:
Administrasjonen sørger for at veiledning for etablering av «Syng deg friskerekor» blir en del av et inspirasjonshefte for distriktsledd.

Endring av mandatfordeling på landsmøtet som følge av at fylkene gjøres om til regioner
Generalsekretæren tok opp behovet for å endre vedtektene til Norges Korforbund
som følge av at fylkene gjøres om til regioner i 2020.
Enstemmig vedtak:
Generalsekretæren legger fram alternative forslag til beregning av mandater til
neste sentralstyremøte.

Bedring av internkommunikasjonen i NK
Beate Styri tok opp behovet for å forbedre internkommunikasjonen i NK.
Enstemmig vedtak:

Torunn Myhre og Beate Styri utarbeider innspill til forbedring av
internkommunikasjonen i NK og legger dette fram for et senere sentralstyremøte.

Oslo/Lillehammer, 19. november 2017
Åsmund Mæhle
referent

