MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND
Tid:

Lørdag 2. september kl. 10.00 – 16.00 og søndag 3. september kl. 11.00 – 15.00 2017

Sted: Oslo
Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Per Arthur Christensen
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Kirsten Olsen
Styremedlem Tom Gunnar Ask
Styremedlem/leder MFR Elin Persson
1. varamedlem Trond Håskjold
Ikke til stede:
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Til stede fra administrasjonen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle
Saker til eventuelt:
•
•
•

Kirsten Olsen: Dommeropplæring i regi av NK
Elin Persson: Møteplan for sentralstyret
Anne-Grethe: Kurs i lobbyvirksomhet

SAK 52/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent

SAK 53/17

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I NK 15/6 2017
Godkjent

SAK 54/17

GJENNOMGANG AV REFERAT FRA KONTROLLKOMITEENS MØTE 20/6
2017
Enstemmig vedtak:
Referat fra kontrollkomiteens møte tas til etterretning.

SAK 55/17

DIALOG MED NORSK MUSIKKRÅD
Generalsekretæren orienterte om den dialogen som nå foregår mellom de frivillige
musikkorganisasjonene.

Enstemmig vedtak
Norges Korforbund ber Norsk musikkråd om en invitasjon til drøfting av
medlemskap.

SAK 56/17

STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL
Generalsekretæren la fram økonomisk rapport for første halvår 2017 og orienterte
om status for forbundets økonomi og medlemstall.
Enstemmig vedtak:
Status for medlemstall og økonomi tas til etterretning.

SAK 57/17

STATUS HANDLINGSPLAN
Generalsekretæren orienterte om status for arbeidet med å oppfylle
handlingsplanen vedtatt av landsmøtet.

Enstemmig vedtak:
Status for arbeidet med å oppfylle handlingsplanen tas til etterretning.

SAK 58/17

HANDLINGSPLAN 2018 – 2020
Sentralstyret diskuterte aktuelle temaer for handlingsplanen 2018 – 2020 som skal
vedtas på landsmøtet i 2018. Rekruttering, samarbeid mellom kororganisasjonene
og støtte til mangfoldet av norske kor er aktuelle temaer.
Enstemmig vedtak:
Visepresident Per Arthur Christensen og generalsekretær Åsmund Mæhle
koordinerer arbeidet med å foreslå en handlingsplan for perioden 2018 – 2020
basert på den vedtatte strategien som gjelder fram til 2020. Et forslag til
handlingsplan legges fram for sentralstyrets møte i november og sendes så ut på
høring blant forbundets tillitsvalgte.

SAK 59/17

STATUS FOR UTVALGTE DISTRIKTSLEDD
Generalsekretæren orienterte om status for distriktsleddene Øvre Gauldal og
Finnmark.
Enstemmig vedtak:
NK Finnmark: Sentralstyret tar prosessen for en mulig sammenslåing av NK
Finnmark og NK Troms til etterretning og ser positivt på planene om etableringen
av et årlig tilbud i Alta.
NK Øvre Gauldal: Administrasjonen sørger for at det avholdes et møte for korene
i NK Øvre Gauldal der de informeres om medlemstilbud, medlemsfordeler og
status for skifte av studieforbund.

SAK 60/17

STATUS MUSIKKENS STUDIEFORBUND
Generalsekretæren orienterte om arbeidet med innfasing av NK i Musikkens
studieforbund.

Enstemmig vedtak:
Status for arbeidet med innfasing av NK i Musikkens studieforbund tas til
etterretning.

SAK 61/17

STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN
Generalsekretæren orienterte om status for Koralliansens dirigentsatsing.
Enstemmig vedtak:
Status for dirigentsatsingen tas til orientering.

SAK 62/17

FESTIVAL FOR SCENISKE KOR
Generalsekretæren og visepresidenten orienterte om status for planene med å
arrangere en festival for sceniske kor i Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika.

Enstemmig vedtak:
Status for arbeidet med festival for sceniske kor tas til orientering.

SAK 63/17

ADMINISTRASJONENS DELTAKELSE PÅ MØTER I SENTRALSTYRET
Generalsekretæren orienterte om sitt ønske om å kunne ta med seg en
medarbeider på sentralstyremøtene for å styrke kontakten mellom sentralstyre og
stab.
Enstemmig vedtak:
Generalsekretær gis anledning til å ta med seg en medarbeider på
sentralstyremøtene.

SAK 64/17

STATUS ARRANGEMENTER
Generalsekretæren orienterte om status for NM for kor, Landsfestivalen 2018, Pop
til sjøs 2018, Sommerkorskolen og arrangementer i distriktsledd der den sentrale
staben er involvert.
Enstemmig vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering.

SAK 65/17

STATUS INTERNASJONALE ORGANISASJONER
Elin Persson orienterte om siste nytt fra Nordisk Korforum og International
Federation for Choral Music.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om siste nytt fra de internasjonale kororganisasjonene tas til
orientering.

Eventuelt:
Dommeropplæring i regi av NK. Fremmet av Kirsten Olsen
Kirsten Olsen tok opp om det er behov for en opplæring av dommerne i de mange
korkonkurransene som arrangeres rundt i Norge.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret ber Musikkfaglig råd ta opp behovet for dommeropplæring i sitt
møte med musikkfaglige ansatte og komme fram til hvordan dette eventuelt kan
gjennomføres.

Sentralstyrets møteplan for 2017 og 2018. Fremmet av Elin Persson
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret avholder møte til følgende tidspunkt:
• 18. og 19. november 2017 på Lillehammer
• 26. – 28. januar i Stjørdal
• 10. og 11. mars i Oslo
• 13. april i Tromsø

Kurs i lobbyvirksomhet. Fremmet av Anne-Grethe Klaussen.
Anne-Grethe Klaussen tok opp behovet for et kurs i lobbyvirksomhet for NKs tillitsvalgte.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret ber administrasjonen arrangere et kurs i lobbyvirksomhet i
forbindelse med landsmøtehelga i april 2018.

Oslo, 3. september 2017
Åsmund Mæhle
referent

