MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND
Tid:

Fredag 26. januar kl. 18.00 – 20.30, lørdag 27. januar 11.00 – 16.00 og søndag 28.
januar kl. 11.30 – 13.30 2018

Sted: Stjørdal
Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Per Arthur Christensen
Styremedlem/leder MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Kirsten Olsen
Styremedlem Tom Gunnar Ask
1. varamedlem Trond Håskjold
2. varamedlem Beate Styri
Ikke til stede:
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Til stede fra administrasjonen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle
Musikksjef Tove Ramlo-Ystad
Saker til eventuelt:
• Fra Trond Håskjold: Kunnskapsdepartementets evaluering av VO-ordningen.
• Fra Trond Håskjold: Resolusjoner på landsmøtet
• Fra Elin Persson: Sang fra Sentralstyret på landsmøtet
SAK 02/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent

SAK 03/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 19. og 20. NOVEMBER
2017 OG TELEFONMØTE 15. JANUAR 2018
Godkjent

SAK 04/18

STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL
Generalsekretæren orienterte om status for medlemstall, fakturering av
kontingent, status for økonomi og nye lokaler for hovedkontor.
Enstemmig vedtak:
Status for økonomi og medlemstall tas til etterretning.

SAK 05/18

ENDRING I REGNSKAPSFØRING AV EGENKAPITAL
Generalsekretær la fram forslag om å gjøre endringer i postene for egenkapital i
regnskapet slik at disse reflekterer de faktiske forhold.
Enstemmig vedtak:

Innholdet i regnskapspost 2035 Studiemidler flyttes til post 2050 Annen
egenkapital.

SAK 06/18

AKTIVITETSMIDLER OG VO FOR 2017
Generalsekretæren presenterte rapport om voksenopplæringsstøtte og
aktivitetsmidler for 2017.
Enstemmig vedtak:
Rapport om voksenopplæringsstøtte og aktivitetsmidler for 2017 tas til
orientering.

SAK 07/18

STATUS FOR FORHANDLINGER MED TONO
Generalsekretæren gjorde rede for status i forhandlingene med TONO.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret ønsker at NK finner en løsning sammen med de andre
organisasjonene i det frivillige musikklivet. Primært ønsker sentralstyret at det
inngås en kollektiv avtale med TONO. Dersom en slik kollektiv avtale blir for
kostbar, vil det være aktuelt for NK å ikke har noen avtale for sine medlemskor
for 2018. Generalsekretæren gis fullmakt til å ta en beslutning om dette på
vegne av NK basert på hva den videre utvikling i forhandlingene.

SAK 08/18

ENDRING I BEMANNINGSPLAN
Generalsekretæren la fram forslag om endringer i bemanningsplanen slik at det
blir mulig å gjøre insourcing av sats og layout for Korbladet og styrke den reelle
kapasiteten i Midt-Norge. Sats og layout for Korbladet ble tidligere utført av
innleid en ressurs.

Enstemmig vedtak:
Da musikksjefen utfører mange nasjonale oppgaver, så oppdateres bemanningsplanen for å
reflektere dette. For å kompensere dette styrkes regionkontoret i Midt-Norge noe slik at det
også i den landsdelen blir et halvt årsverk som støtte til medlemskor og distriktsledd.
Bemanningen innenfor kommunikasjon økes med 0,2 årsverk i forbindelse med insourcing av
sats og layout for Korbladet.
Ny bemanningsplan blir da som følger:
Musikkfaglig
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Medlemsservice

Hovedkontor

0,2
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SAK 09/18

0,5

1,2

1,0

1,0

1,0

0,6

1,0

STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN
Generalsekretæren og musikksjefen orienterte om status for Koralliansens
dirigentsatsing.

Enstemmig vedtak:
Status for dirigentsatsingen tas til orientering.

SAK 10/18

STATUS ARRANGEMENTER
Generalsekretæren og musikksjefen orienterte om status for Sommerkorskolen,
Dirigentreise til Budapest, Singing Day, Landsfestivalen i Stavanger, festival for
sceniske kor, rekordforsøket på Operataket og landsmøtet.
Enstemmig vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering.

SAK 12/18

LANDSMØTESAKER
Generalsekretæren presenterte saksframlegg for følgende saker som skal
behandles på landsmøtet:
a. Innsendt sak fra NK Vestfold-Telemark om endring av kriterier for rabatt til
seniorkor.
b. Innmelding i Norsk musikkråd
c. Handlingsplan 2018-2020
d. Vedtektsendring om mandatfordeling til landsmøtet
e. Nedlegging av distriktsleddet NK Finnmark
Enstemmige vedtak:
a. Innsendt sak fra NK Vestfold-Telemark om endring av kriterier for
rabatt til seniorkor
I dag er det halv pris for kor som har seniorkor og pensjonistkor som
del av navnet og der minst 90 % av medlemmene er over 67 år. NK
Vestfold-Telemark har sendt inn forslag om at begrensningen knyttet
til alder skal endres slik at 90 % av medlemmene må være over 62 år.
Sentralstyret støtter ikke dette forslaget av økonomiske årsaker.
b. Innmelding i Norsk musikkråd
Sentralstyret fremmer forslag til landsmøtet om at NK melder seg inn i
Norsk musikkråd.

c. Handlingsplan 2018-2020
Sentralstyrets forslag til handlingsplan sendes ut til distriktsleddene på
høring.
d. Vedtektsendring om mandatfordeling til landsmøtet
Sentralstyret foreslår at vedtektenes paragraf 4.2 punkt a endres til:
§ 4.2 Landsmøtets sammensetning
a. Delegater utpekt av distriktsleddene ut fra aktive sangere i hvert
distriktsledd per 1. januar:
1 – 500 gir 1 delegat
501 – 1000 gir 2 delegater
1001 – 2000 gir 3 delegater
2001 – 3000 gir 4 delegater
3001 – 5000 gir 5 delegater
Hver påbegynt 2000 etter dette gir én ekstra delegat.
e. Nedlegging av distriktsleddet NK Finnmark
Dersom NK Finnmark vedtar å legge ned distriktsleddet og NK Troms
vedtar å endre navn fra NK Troms og Finnmark, så vil sentralstyret
foreslå for landsmøtet at distriktsleddet NK Finnmark legges ned.

SAK 13/18

KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN
Presidenten presenterte en prosess for å komme fram til forslag til valgkomité.
Enstemmig vedtak
Sentralstyret kontakter medlemmene i den sittende valgkomiteen for å spørre
disse om de er interessert i å stille til gjenvalg til valgkomiteen på Norges
Korforbunds landsmøte i Tromsø 14.04.-15.04.18. Forslag til fordeling av
posisjoner innad i den kommende valgkomiteen vil Sentralstyret komme tilbake
til så snart sentralstyret har mottatt tilbakemelding fra dagens medlemmer i
valgkomiteen. På bakgrunn av nevnte tilbakemeldinger vil sentralstyret ved
behov henvende seg til andre potensielle kandidater til valgkomiteen.

SAK 15/18

#METOO OG RETNINGSLINJER I NORGES KORFORBUND
I forbindelse med #Metoo-sakene er det behov for at NK gjennomgår sine etiske
retningslinjer og etablerer rutiner for håndtering av varslingssaker.
Enstemmig vedtak:
Med bakgrunn i #Metoo-kampanjen setter Sentralstyret ned et utvalg
bestående av Beate Styri, Per Arthur Christensen og Åsmund Mæhle som skal
komme med forslag til oppdatering av NKs retningslinjer slik at de beskriver
forventet adferd for ansatte, tillitsvalgte og innleide instruktører og rutiner for
varling.

SAK 16/18

SENIORKURS PÅ SAVALEN SOM NK-KURS

Generalsekretæren presenterte forslag om at NK blir medarrangør for
seniorsangkursene på Savalen.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret er positiv til at NK kommer inn på arrangørsiden for
seniorkursene på Savalen og ber administrasjonen utrede og eventuelt
igangsette dette.

SAK 17/18

ÅRSMØTER I DISTRIKTSLEDD 2018
Generalsekretæren presenterte oversikt over årsmøter i distriktsleddene i 2018.
Enstemmig vedtak:
President og visepresident ser på muligheten for å besøke noen av
distriktsleddenes årsmøter.

SAK 18/18

LANDSDELSSAMLINGER HØSTEN 2018
Sentralstyret vedtok i november 2017 at det skal arrangeres landsdelssamlinger
for tillitsvalgte høsten 2018.
Enstemmig vedtak:
Landsdelssamlinger for tillitsvalgte arrangeres følgende steder høsten 2018:
Gran (Hadeland), Stavanger, Narvik og Molde.

SAK 19/18

INNSPILL TIL REGJERINGENS KULTURMELDING
Visepresident og generalsekretær møter på Kulturdepartementets innspillmøte 2.
februar 2018. Sentralstyret diskuterte punkter som det er aktuelt å ta med i NKs
innspill.
Enstemmig vedtak:
Visepresident og generalsekretær utarbeider forslag NKs innspill til ny
kulturmelding basert på momentene diskutert i sentralstyret.

Eventuelt
a)

Fra Trond Håskjold: Kunnskapsdepartementets evaluering av VOordningen.
Trond Håskjold orienterte om Kunnskapsdepartementets evaluering av VOordningen.
Enstemmig vedtak:
Informasjon om evalueringen av VO-ordningen tas til orientering.

b)

Fra Trond Håskjold: Resolusjon på landsmøtet

Trond Håskjold foreslår at sentralstyret legger fram forslag til en resolusjon som
kan vedtas på landsmøtet.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret tar opp saken på neste ordinære møte.

c)

Fra Elin Persson: Sang fra sentralstyret på landsmøtet
Presidenten ønsker at sentralstyret skal framføre en sang på landsmøtet.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret skal synge «Come in and stay a while» på landsmøtet.

Oslo/Stjørdal, 28. januar 2018
Åsmund Mæhle
referent

