
  
  

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  17. – 18. september 2022 
Sted:  Teie Hovedgård, Tønsberg  
 
 
Til stede:   
 President Trond Håskjold 
 Visepresident Marit Husebø  
 Leder i MFR Rannveig Skillingstad 
 Styremedlem Helen Bakke Agledahl 

Styremedlem Lars Stenersen 
Styremedlem Svanhild Isaksen 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk  
1. varamedlem Olaug Enstad 

 
Fravær:   
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Marianne Bremnes 
Administrasjonssjef Rune Brunslid, kun på søndag 

 
Saker til eventuelt: 
 

 

SAK 49/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Godkjent 

 
SAK 50/22 Godkjenning av møtebok fra digitalt sentralstyremøte 14. juni 2022 

 
Godkjent  

 

SAK 51/22 Generalsekretær og president orienterer 

Generalsekretær og president redegjorde for den seneste tids representasjon og 
aktivitet, i kraft av sine roller.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar informasjonen til orientering.  
 

SAK 52/22 Milepælsplan for handlingsplanen 

Generalsekretæren la frem la frem forslag til milepælsplan for videre arbeid med 
vedtatte handlingsplan.  
Vedtak: 

Milepælsplanen vedtas som foreslått, og administrasjonen bes planlegge tiltakene 

utfra vedtatt tidshorisont.   



  
  

 

SAK 53/22 Strategiarbeid 

Generalsekretæren gikk gjennom behovet for å sette i gang arbeidet med ny 
strategiplan, som skal legges frem for neste landsmøte i 2024. 
 
Vedtak: 

Det nedsettes en gruppe som skal jobbe med strategiarbeid frem mot neste 

landsmøte, i 2024. Gruppa bør bestå av både representanter fra de ansatte og fra 

styret, samt generalsekretær og president.  

Representanter til gruppa velges innen 01.11.22 og setter umiddelbart i gang sitt 

arbeid. Fra styret tiltrer Rannveig Skillingstad, i tillegg til presidenten. 

 

SAK 54/22 Status økonomi 

Administrasjonssjefen la frem status for økonomi pr august 2022.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar økonomigjennomgangen til etterretning og ber administrasjonen 

følge med på likviditeten og gjøre alle nødvendige tiltak for å unngå unødvendige 

kostnader i tiden som kommer.  

 

SAK 55/22 Norsk Opera Hele Landet  

Generalsekretæren la frem prosjektskisse for et nytt stort kor-prosjekt; Norsk Opera 
Hele Landet.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å arbeide videre med prosjektet «Norsk OPERA Hele Landet». 

Norges Korforbund står som ansvarlig arrangør for prosjektet og budsjettet må 

bearbeides videre for at endelig prosjektplan kan godkjennes. Det må også gjøres en 

tydeligere avklaring av roller og ansvar. Styret er positive til at et slikt stort prosjekt 

gjennomføres igjen, med erfaringene fra tilsvarende arrangement i 2016.   

 

SAK 56/22 Revidert avtale med Koralliansen   

Generalsekretæren la frem utkast til ny samarbeidsavtale med Koralliansen.  
 
Vedtak: 

Revidert avtale med Koralliansen godkjennes. Avtalen evalueres internt innen utgangen av 
2023.  

 

 

 

 



  
  

SAK 57/22 Rutiner ved utdeling av Korprisen    

 
Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte.  

 

SAK 58/22 Nordklang 2025 – dato og sted    

Forslag til dato og sted for Nordklang 2025 ble diskutert i møtet. 
 
Vedtak: 

Nordklang 19 legges til Oslo, i tidsrommet 6. – 10. august 2025. Administrasjonen 
bes utarbeide videre planer for festivalen så snart som mulig i samarbeid med 
styrelsen i Nordisk Korforum.   

 

SAK 60/22 Grieg Internasjonale Korfestival og Syng for oss    

Musikkfaglig korkonsulent, Annlaug Hus orienterte om historien bak disse store 
arrangementene.  
 
Vedtak: 

Saken tas til orientering.  

 

SAK 61/22 Bruk av tildelte midler for tilrettelegging for korsang som inngang til integrering    

 
Vedtak: 

Norges Korforbund igangsetter pilotprosjekt og evaluerer resultatet i løpet av oktober 

2022 og tar ellers saken til orientering.  

 

SAK 62/22 Orientering om Omnibusundersøkelsen    

Kommunikasjonssjefen orienterte om svarene på undersøkelsen. 
 
Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Møteplan fremover 

 

Møteplan 2022: 

• 19. oktober   (digitalt 17:00 – 21:00) 

• 4. – 6. november   Hovedkontoret i Oslo 

 



  
  

Møteplan 2023: 

• 21. – 22. januar   Hovedkontoret i Oslo 

• 22. mars    (digitalt 17:00 – 21:00) 

• 17. – 18. juni   Hovedkontoret i Oslo 

• 18. – 19. september  (Oslo/ sammen med ansatte) 

• 11. oktober  Digitalt ledermøte 

• 14. – 15. oktober   Ledersamling/inspirasjonssamling 

• 25. -26. november  Hovedkontoret i Oslo 


