MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND
Tid:

Fredag 22. oktober 2018 kl. 19.00 – 21.00

Sted: Telefon
Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Beate Styri
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Styremedlem Trond Håskjold
Styremedlem Tom Gunnar Ask
Nestleder i MFR Åshild Alette Haugstad
1. varamedlem Torunn Myhre
2. varamedlem Thom Kåre Eie
3. varamedlem Helen Bakke Agledahl
Ikke til stede:
Styremedlem/leder MFR Elin Persson
Til stede fra administrasjonen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle
Saker til eventuelt:
•

Fra administrasjonen: Orientering om fylkesreformen og arbeidet med revidering av
VO-ordningen i Norge.

SAK 73/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Det kom kommentar om at saken om instruks for valgkomitéer i distriktsledd ikke sto
på som sakslisten selv om det var enighet om dette på forrige møte.

Enstemmig vedtak:
Saker som det er enighet om å ta opp, må være med på sakslisten. Hvis ikke må
det komme en forklaring på hvorfor det ikke er med.
Sentralstyret minner om at kopi av saksliste skal sendes ut til distriktsledd.

SAK 74/18 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 28. SEPTEMBER
Sentralstyret hadde en diskusjon om føring av møtebok, med bakgrunn i at referatet
av og til er litt knapt.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyrets holdning og hvordan vi vil agere bør komme tydeligere fram i
enkelte saker.

SAK 75/18 STATUS ØKONOMI
Generalsekretær gjorde rede for tiltak for å forbedre det økonomiske resultatet for
2018.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyre er positive til at det tas grep for å forbedre årsresultatet. Sentralstyret
ønsker en gjennomgang av NKs rutiner for budsjettering, fullmakter og
rapportering på sitt møte i januar 2019. Det nedsettes et utvalg bestående av
Trond, Beate og Åsmund som skal lage et forslag til slike rutiner.

SAK 76/18 ESCAPE-AVTALEN
NKs avtale med Escape Travel går ut 31. desember 2018. Sentralstyret diskuterte
prinsipper for en eventuell ny avtale.
Enstemmig vedtak:
Sentralstyret er positive til at det inngås en ny avtale med Escape Travel som gjør
at Escape kan drive markedsføring opp mot NKs medlemskor. En slik avtale skal
ikke inneholde noen form for eksklusivitet og det skal ikke være et vederlag basert
på medlemskorenes reisevirksomhet. Administrasjonen gis fullmakt til å gå i
forhandlinger om en slik avtale.

SAK 77/18 STATUS FOR INNMELDING I NORSK MUSIKKRÅD
Generalsekretæren orienterte om arbeidet i utvalget som ser på innfasing av NK og
Norges Musikkorps Forbund i Norsk musikkråd.
Enstemmig vedtak:
Norges Korforbund må sikres en rimelig representativitet på Musikktinget.

Eventuelt
Fra Administrasjonen: Orientering om fylkesreformen og arbeidet med revidering av VOordningen i Norge.
Generalsekretæren informerte om innholdet i Stortingsmelding 6-2018 om fylkesreformen og
Kompetanse Norges sin rapport til Kunnskapsdepartementet om revisjon av VO-ordningen.
Med vennlig hilsen,
Åsmund Mæhle, Generalsekretær

