MØTEBOK SEN
Tid:

TRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND

Fredag 26. april 2019 kl. 10.00 – 14.00

Sted: Gardermoen
Til stede: President Stein T. B. Høyer
Visepresident Beate Styri
Leder i MFR Elin Persson
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen
Styremedlem Tom Gunnar Ask
3. varamedlem Helen Bakke Agledahl
Ikke til stede:
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk
Styremedlem Trond Håskjold
Til stede fra administrasjonen:
Generalsekretær Åsmund Mæhle
Rådgiver Martin Borgnes (under sak 38/19)
Til eventuelt:
•

Møteplan for høsten 2019 (Elin Persson)

SAK 31/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Godkjent
SAK 32/19 GODKJENNING AV MØTEBOK FRA STYREMØTE 15. MARS OG 27. MARS
2019
Godkjent med de rettelser som framkom i møtet.
SAK 33/19 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL
Generalsekretæren orienterte om økonomisk utvikling og om den positive
utviklingen i medlemstall.
Enstemmig vedtak:
Status for økonomi og medlemstall tas til orientering

SAK 34/19 STATUS ARRANGEMENTER
Generalsekretæren orienterte den norske finalen i Eurovision for kor, samt om
status for Sommerkorskolen på Toneheim, inspirasjonsturen for tillitsvalgte til
Gøteborg og NM for kor.
Enstemmig vedtak:
Status for arrangementer tas til orientering. Det settes av inntil 100 000,- kroner til
inspirasjonsturen for tillitsvalgte til Gøteborg.

SAK 35/19 STATUS HANDLINGSPLAN
Generalsekretær la fram status for punktene i handlingsplanen.
Enstemmig vedtak:
Status for handlingsplanen tas til orientering.

SAK 36/19 STATUS NMR, KULTURALLIANSEN OG KRAFTTAK FOR SANG
Generalsekretær la fram status for samarbeidet med Norsk musikkråd,
Kulturalliansen og Krafttak for sang. Sentralstyret diskuterte høringen som er sendt
ut om organisasjonsform for Krafttak for sang.
Enstemmig vedtak:
NK mener Krafttak for sang bør organiseres som en frivillig organisasjon. Beate
Styri, Torunn Myhre og Åsmund Mæhle får i oppdrag å utforme høringssvar på
vegne av NK. Status for samarbeidet med Norsk musikkråd og Kulturalliansen tas
til orientering.

SAK 37/19 STATUS FOR FORHANDLINGER MED TONO
Generalsekretæren orienterte om dialogen med TONO. Det ble reist spørsmål om
Beate Styri som ansatt i Norsk Komponistforening er inhabil i denne saken. Et
enstemmig styre vedtok at hun ikke er inhabil.
Enstemmig vedtak:
Status for dialogen med TONO tas til orientering.

SAK 38/19 BEGRUNNELSER FOR AVSLAG PÅ KONSERTSTØTTE
Rådgiver Martin Borgnes fra administrasjonen la fram notat om hvordan avslag på
konsertstøtte innenfor ordningen Aktivitetsmidler for kor praktiseres.
Enstemmig vedtak:
Dagens praksis med begrunnelser opprettholdes for tilskuddsordningen
Aktivitetsmidler for kor.

SAK 39/19 PRINSIPPER FOR HABILITET I NK
Visepresident Beate Styri la fram to ulike forslag til prinsipper for habilitet i NK.
Enstemmig vedtak:
Versjon 2 av habilitetsbestemmelsene i sakspapirene implementeres i NK
retningslinjer for tillitsvalgte og ansatte med de endringer som framkom i møtet.

SAK 40/19 PRINSIPPER FOR TILORDNING AV KOR TIL DISTRIKTSLEDD

I forbindelse med kommunereformen er det noen kommuner og områder som bytter
fylke. I den forbindelse er det etterspurt prinsipper for hvilket distriktsledd et kor skal
tilhøre.
Enstemmig vedtak:
Følgende prinsipp fastsettes: Dersom et medlemskor holder til på et sted der
medlemskap i flere ulike distriktsledd er aktuelle ut fra praktiske eller historiske
årsaker, så kan koret velge hvilket av disse distriktsleddene de ønsker å være
medlem av. Administrasjonen tar beslutning om plassering i distriktsledd basert
på egne vurderinger og korets ønsker. Dersom de aktuelle distriktsleddene har
gjensidige avtaler om geografisk fordeling av kor, så skal dette følges.

Eventueltsaker:
Møteplan for høsten 2019
Enstemmig vedtak:
Første sentralstyremøte etter sommeren avholdes 28. og 29. september.

Oslo, 26. april 2019
Åsmund Mæhle
referent

