
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  Lørdag 10. juni 2018 kl. 10.00 – 17.00 

Sted:  Stavanger 
 
Til stede:  President Stein T. B. Høyer 

Visepresident Beate Styri 
Styremedlem/leder MFR Elin Persson 
Styremedlem Anne-Grethe Klaussen 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 

  Styremedlem Trond Håskjold 
2. varamedlem Thom Kåre Eie 
3. varamedlem Helen Bakke Agledahl 
 

Ikke til stede: 
  Styremedlem Tom Gunnar Ask 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Åsmund Mæhle 
Produsent Roar Barros-Ødegård 

 

SAK 40/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

Godkjent 

 

SAK 41/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. APRIL, 28. MAI OG PÅ 
E-POST 29./30. MAI 2018 

Godkjent 

 

SAK 42/18 GJENNOMGANG AV NY HANDLINGSPLAN MED STATUS 

Generalsekretæren gikk gjennom den vedtatte handlingsplanen for 2018-2020 og 
status for de ulike punktene. 

Enstemmig vedtak: 

Status for handlingsplanen tas til etterretning. 

 

SAK 43/18 STATUS ØKONOMI OG MEDLEMSTALL 

Generalsekretæren gikk gjennom innmeldte og utmeldte kor siden forrige 
sentralstyremøte. Han gikk også gjennom status for de ulike budsjettpostene på 
2018-budsjettet og kom med betraktninger rundt forbundets økonomi på lang sikt. 

Enstemmig vedtak: 

Status for økonomi og medlemstall tas til etterretning. 100 000,- kroner av 
budsjettposten «Tiltak korutvikling, integrering, rekruttering, koretablering» settes 
av til etableringsstøtte for kor etter samme kriterier som etableringsstøtten som 
gis fra Operarekordfondet (sak 45/18). 

 



   

 

SAK 44/18 STATUS FOR IT-PROSJEKTER 

Generalsekretæren gikk gjennom status for oppgradering av nettsiden kor.no og 
utvikling av ny skjemaløsning for registrering av informasjon om kor, kormedlemmer 
og øvelser. 

Enstemmig vedtak: 

Status for IT-prosjektene tas til etterretning. 

 

SAK 45/18 FORVALTNING AV OPERAREKORDFONDET 

NK har 250 000,- kroner i overskudd fra prosjektet på Operataket 13. april 2018. 
Dette skal etter avtale med Den Norske Opera & Ballett brukes til kompetansetiltak 
og etableringsstøtte for nye kor. 50 000,- av disse midlene er allerede bevilget til 
festival for sceniske kor (sak 34/18). 

Enstemmig vedtak: 

De resterende 200 000,- kronene fra «Operarekordfondet» skal fordeles på 
følgende måte: 80 000,- kroner gis til kor som ønsker å gjennomføre 
kursopplegget Med stemmen som instrument. 120 000,- kroner settes av til 
etableringsstøtte for nye mannskor og nye kor som har unge voksne som 
hovedmålgruppe. Administrasjonen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for 
ordningene. 

 

SAK 46/18 STATUS ARRANGEMENTER 

Representantene fra administrasjonen gjorde rede for status på arrangementene 
Pop til sjøs, Sommerkorskolen, Singing Day, Landsfestivalen, Club Diva, konsert for 
internasjonale kor, festival for sceniske kor og korhelgen i Alta. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arrangementer tas til orientering. 

 

SAK 47/18 STATUS FOR DIRIGENTSATSINGEN 

Generalsekretæren orienterte om status for Koralliansens dirigentsatsing, inkludert 
mentorordning, kurs og stipendordning. 

Enstemmig vedtak:  

Status for Koralliansens dirigentsatsing tas til orientering. 

 

SAK 48/18 KAMPANJE FOR MANNSKOR 

Generalsekretær informerte om planene om en kampanje for å styrke omdømme og 
rekruttering til mannskor i forbindelse med premieren på mannskorfilmen For vi er 
gutta i september 2018. 

Enstemmig vedtak: 



   

Planer for mannskorkampanje tas til orientering. 

 

SAK 49/18 IMPLEMENTERING AV NKs ETISKE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR 
VARSLING 

Sentralstyret diskuterte hvordan de oppdaterte etiske retningslinjene som ble vedtatt 
på siste landsmøte skal implementeres. 

Enstemmig vedtak: 

Etiske retningslinjer på kor.no oppdateres til ny versjon. Sammen med 
retningslinjene legges det inn en formulering av om kritikkverdige forhold kan 
rapporteres til distriktsleder eller generalsekretær. 

Trond Håskjold, Beate Styri og Åsmund Mæhle utarbeider forslag til plan for 
implementering av retningslinjene samt rutiner for varsling og regler for habilitet. 

 

SAK 50/18 NK OG REGIONREFORMEN 

Generalsekretær orienterte om mulige korpolitiske konsekvenser av regionreformen. 
Det ble også reist spørsmål om NK bør gjøre noe med sin organisasjonsstruktur 
som følge av reformen. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret ser ikke noe umiddelbart behov for å gjøre noe med NKs 
organisasjonsstruktur som følge av regionreformen.  

Distriktsleddene skal holdes løpende orientert om det politiske arbeidet for å sikre 
at korfeltet ikke blir svekket av reformen. Det skal også informeres om hvordan 
distriktsleddene kan bidra. 

 

SAK 51/18 STATUS FOR INNMELDING I NORSK MUSIKKRÅD 

Generalsekretæren orienterte om at søknad om medlemskap i Norsk musikkråd er 
sendt i tråd med vedtak på landsmøtet. Norsk musikkråd skal behandle søknaden 
på et ekstraordinært musikkting 25. august. 

Enstemmig vedtak: 

Status for innmelding i Norsk musikkråd tas til orientering. 

 

SAK 52/18 NK OG NY PERSONVERNLOV 

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med å bistå medlemskor slik at de 
opptrer i tråd med den nye personvernloven og om NKs egne forberedelser. 

Enstemmig vedtak: 

Status for arbeidet knyttet til den nye personvernloven tas til orientering. 

 

 



   

SAK 53/18 LANDSDELSSAMLINGER HØSTEN 2018 OG MØTEPLAN FOR 
SENTRALSTYRET 

Enstemmig vedtak: 

Møteplan for sentralstyremøter er som følger: 

• 28. - 29. september 2018 på Gran på Hadeland (sammen med 
landsdelssamling for Sør- og Østlandet) 

• 17. og 18. november 2018 i Oslo 

• 12. og 13. januar 2019 i Oslo 

• 16. - 17. mars 2019 i Bergen 

Ledersamling med ledermøte gjennomføres 26. – 28. april 2019 på Gardermoen. 

Landsmøtet i 2020 gjennomføres 25. – 26. april. Administrasjonen kommer med 
forslag til sted. 

Anne-Grethe Klaussen representerer sentralstyret på landsdelssamling for Midt-
Norge i Molde 7. – 9. september 2018. 

Beate Styri representerer sentralstyret på landsdelssamling for Vestlandet i 
Stavanger 7. – 9. september 2018. 

Stein Høyer representerer sentralstyret på landsdelssamling for Nord-Norge i 
Narvik 20. og 21. oktober 2018. 

 

 

Stavanger, 10. juni 2018 

 

Åsmund Mæhle 

referent 


