
  
  

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  18. - 20. mars 2022 

Sted:  Scandic Hotel Alta  

 

 

Til stede:  President Trond Håskjold 

 Visepresident Marit Husebø  

 Leder i MFR Elin Persson 

 Styremedlem Helen Agledal 

Styremedlem Lars Stenersen 

Styremedlem Torunn Myhre (deltok digitalt) 

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk  

1.varamedlem Olaug Enstad 

  

Fravær:   

 

Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Marianne Bremnes 

Administrasjonssjef Rune Brunslid 

 
 

Saker til eventuelt: 
 

Lars Stenersen ønsket å ta opp sak om æresmedlemskap. 

Torunn Myhre ønsket en status fra møte i Koralliansen  

 

Helen Bakke Agledahl ønsket sentralstyret velkommen til Alta og helgens sentralstyremøte og 

tok styret med for å ta imot 3. plassen i årets Finnmarksløp før det formelle møtet begynte.  

 

SAK 11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Godkjent 

 

 
SAK 12/22 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 22. ʹ  23. januar 2022 

 

Godkjent 

 

 

SAK 13/22 Presidentens orientering 

Presidenten redegjorde for sine møter, aktiviteter og representasjon siden siste 
styremøte og gikk gjennom innspill fra organisasjonen i forkant av det kommende 
landsmøtet.  

 



  
  

Sentralstyret tok redegjørelsene til orientering. 

 

SAK 14/22 Generalsekretærens orientering 

Generalsekretæren redegjorde muntlige for sine møter, aktiviteter, og 
representasjon siden siste styremøte. Hovedpunkter var TONO-avtale for 2022, 
arbeidet med ny samarbeidsavtale med Musikkens Studieforbund, dialog med andre 
kororganisasjoner og status for Korprisen. Det ble også orientert om 
administrasjonens arbeid den siste tiden.  

 

Sentralstyret tok redegjørelsene til orientering. 

 

SAK 15/22        Ny organisasjonsstruktur  

Generalsekretæren redegjorde for arbeidet med ny organisasjonsstruktur og 
oppsummerte de 15 høringssvarene som har kommet inn fra distriktsleddene. Saken 
ble grundig diskutert i styret.  

Det kan se ut som vi ikke har nådd ut med begrunnelsen og bakgrunnen for ønsket 
om organisasjonsendring, til tross for presidentens presentasjon på ledersamlingen i 
oktober 2021. 

 
Vedtak: 

Saken tas ikke opp til behandling på landsmøtet, men settes opp som en 

diskusjonssak i forkant av landsmøtet. Høringssvarene fra distriktsleddene sendes 

over til organisasjonsutvalget for videre behandling. En behandling av en eventuell 

ny organisasjonsstruktur tas tidligst opp til behandling på landsmøtet i 2024.  
Organisasjonsutvalget bes utarbeide økonomiske modeller samt flere scenarier for 

en ny struktur i Norges Korforbund, med sine fordeler og ulemper.   
Det nedsettes en referansegruppe bestående av 9 distriktsledere og 2 fra hver 

landsdel, med unntak av Sør-Øst som får 3. Mandat for referansegruppens arbeid 

utarbeides etter landsmøtet.  
Det avventes med en pilot til saken er videre bearbeidet.  

 

 

SAK 16/22 Melding om Virksomheten 

Generalsekretæren presenterte foreløpig utkast til Melding om virksomheten.   

 

Vedtak: 

Melding om virksomheten godkjennes og sendes over til landsmøtet for endelig 

godkjenning.  

 

SAK 17/22 Regnskap 2021 

Administrasjonssjefen gikk gjennom årsregnskapet for 2021.  



  
  

 

Vedtak: 

Sentralstyret godkjente årsregnskap for 2021.  

 

SAK 18/22 Saker fremmet av distriktsledd og sentralstyret 

Generalsekretæren presenterte innkomne saker til Landsmøtet i Stavanger 22. ʹ 24. 
april 2022. 

Landsmøtesaker: 

A. Retningslinjer gjøres om til instrukser 

B. Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 

C. Rutiner for svar på skriftlige henvendelser til NKs administrasjon, sentralstyre 

og distriktsstyrer   

D. Forslag om å revidere retningslinjer for kontrollkomiteen  

E. Forslag til instruks for valgkomiteer i Norges Korforbunds distriktsledd  

F. Forslag om vedtektsendring i § 4.7 i Norges Korforbunds mønstervedtekter for 

distriktsledd  

G. Forslag om vedtektsendring i Norges Korforbunds vedtekter § 3.2 ʹ kontingent  

H. Forslag om nedleggelse av NK Romsdal  

I. Forslag om endring av vedtekter   

 

SAK 18 A ʹ Retningslinjer gjøres om til instrukser 

Innsendt sak fra NK Buskerud og NK Østfold. NK Buskerud har i ettertid trukket 
saken.  
 
Vedtak: 

Saken presenteres for landsmøtet som tar stilling til om saken kan behandles i 

henhold til vedtektene.  

Styret anbefaler at begrepet «retningslinjer» og en bevisst bruk av ordene kan-bør-

skal brukes som et gjennomgående begrep i organisasjonen der det er behov for å 

lage en felles arbeidsmetode for å ulike områder.  

 

SAK 18 B ʹ Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold 

Innsendt sak fra NK Buskerud og NK Østfold 
 
Vedtak: 

Landsmøtet ber Sentralstyret og generalsekretær sette ned et utvalg bestående av 

en representant fra sentralstyret, en representant fra staben (fortrinnsvis 

generalsekretær) og to representanter fra forskjellige distriktsleddsstyrer (som ikke 

sitter i sentralstyret).  Komiteens mandat blir å utforme varslingsrutiner som 

inneholder oversikt over:  

x hva det kan varsles om  



  
  

x hvordan det skal varsles  

x hvem som håndterer disse  

x prosedyrer for behandling av varsler.  

Sentralstyret får mandat fra landsmøtet til å vedta varslingsrutinene, og dette skal 

skje så raskt som mulig, og innen et år. Inntil da håndteres varsler av president og 

generalsekretær.  

 

SAK 18 C ʹ Rutiner for svar på skriftlige henvendelser til NKs administrasjon, 

sentralstyre og distriktsstyrer.  

Innsendt sak fra NK Buskerud og NK Østfold. NK Buskerud har i ettertid trukket 
saken.  
 
Vedtak: 

Saken presenteres for landsmøtet som tar stilling til om saken kan behandles i 

henhold til vedtektene.  

Styret anbefaler at saken avvises. Temaet vil bli behandlet i en ny 

kommunikasjonsplan som er under arbeid.  

 

SAK 18 D ʹ Forslag om å revidere retningslinjer for kontrollkomiteen 

Innsendt sak fra NK Oslo-Akershus 

Vedtak: 

Sentralstyret anbefaler landsmøtet å gjøre følgende endringer i kontrollkomiteens 

retningslinjer:  

Retningslinjer for kontrollkomiteen i Norges Korforbund ʹ revidert i 2022  

1. Kontrollkomiteen er valgt av landsmøtet i Norges Korforbund og består av  

leder og to medlemmer med to varamedlemmer.  

Komitéen er Landsmøtets kontrollorgan og skal føre tilsyn med at  

landsmøtevedtak gjennomføres av Sentralstyret og administrasjonen.  

Komitéen rapporterer til Landsmøtet. Rapporten skal sendes delegatene  

minimum fire uker før Landsmøtet.  

Det skal føres protokoll fra møtene.  

Kontrollkomitéen arbeider etter instruks vedtatt av Landsmøtet. (§9)  

 

2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at organisasjonen ledes og fungerer på  

en hensiktsmessig, økonomisk forsvarlig og betryggende måte ut fra de  

vedtekter og vedtak, samt gjeldende strategi- og handlingsplaner og andre  

styringsdokumenter Norges Korforbund har.  

  

3. På alle områder samarbeider kontrollkomiteen med Norges Korforbunds styre.  

 

4. I den utstrekning den finner det påkrevet, har kontrollkomiteen full tilgang til  

organisasjonens møtebøker, arkiv og regnskap. Videre skal styret informere  



  
  

kontrollkomiteen om forhold som kan forventes å være av interesse for  

komiteen, herunder møtebøker fra alle sentralstyremøter.  

 

5. Kontrollkomiteen har et selvstendig ansvar for å ivareta de oppgaver og  

forpliktelser den er pålagt. Den må selv bestemme når og hvordan den skal  

arbeide ut fra de vedtak som er gitt av landsmøtet.  

 

6. Komiteen skal møtes så ofte lederen finner det påkrevet. Komiteen skal under  

møtelederens ansvar føre møtebok som undertegnes av møtedeltakerne.  

Møtebok skal legges frem for styret.  

 

7. Kontrollkomiteen rapporterer til Landsmøtet gjennom Melding om  

virksomheten. De år det ikke er Landsmøte, skal kontrollkomiteen avgi en 

beretning til det enkelte årsregnskap på Ledermøtet (§6).  

 

8. Tillitsvalgte og ansatte kan varsle kontrollkomiteen om avvik eller brudd på 

økonomiske forhold, øvrig regelverk, retningslinjer eller alvorlige forhold som 

kan skade Norges Korforbund.  

 

9. Kontrollkomiteen er underlagt taushetsplikt.  

 

 

SAK 18 E ʹ Forslag til instruks for valgkomiteer i Norges Korforbunds distriktsledd 

Innsendt sak fra NK Oslo-Akershus 

 

Vedtak: 

Sentralstyret sender over følgende forslag til retningslinjer for valgkomiteen i 

distriktsleddene til landsmøtet: 

1. FORMÅL  
Valgkomiteen har som mål å finne gode kandidater med nødvendig 

kompetanse og erfaring til tillitsverv i Norges Korforbunds distriktsledd. 

Valgkomiteen bør være til stede på aktuelle samlinger og aktivt forsøke å bli 

kjent med distriktsleddets medlemskor   
2. VALG AV VALGKOMITÈ  

Distriktsleddets årsmøte velger valgkomité i henhold til distriktsleddets 

vedtekter.  
Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Medlemmer  
velges for 2 år, og kan sitte i komitéen i 8 år sammenhengende . Ett medlem 

er på valg hvert år og det lengst fungerende medlem er leder av komiteen. 

Varamedlem velges for 1 år.  

3. VALGKOMITEENS HOVEDOPPGAVEOPPGAVE  

Valgkomiteen skal legge frem forslag på kandidater til nytt styre for 

distriktsleddets årsmøte, med sammensetning som angitt i vedtektene.  



  
  

Innstilte og valgbare personer er medlemmer med gyldig medlemskap i et av 

distriktsleddets medlemskor.  

Personer ansatt i Norges Korforbund er ikke valgbare.  

Sittende styremedlemmer kan ikke innstilles som medlemmer til valgkomite.   

 
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.  
Valgkomiteens arbeid er av den største betydning for å få et velfungerende 

styre i distriktsleddene. Valgkomiteen skal sette sammen et forslag til et styre 

som kan gi medlemskorene i distriktsleddet et godt, kvalitetsmessig og variert 

tilbud i tråd med de mål og strategiske satsningsområder som er vedtatt av 

Landsmøtet.  

4. VALGKOMITEENS ARBEID  

Valgkomiteens leder har hovedansvaret for komiteens arbeid og skal påse at 

arbeidet med å finne kandidater til et nytt styre påbegynnes i god tid. 

Komiteen må skaffe seg oversikt over alle som er på valg med utgangspunkt i 

referat fra siste årsmøte.  
Komiteen bør definere forventninger til styremedlemmer, samt 

arbeidsmengde og kompetansebehov i de forskjellige styrevervene til 

kandidatene.  
Valgkomiteen skal:  
1. Ta kontakt med medlemskorene i distriktsleddet minst fire måneder før 

årsmøtet og be om skriftlig forslag til kandidater innen fastsatt frist.   
2. Kartlegge om sittende styremedlemmer har eventuelle ønsker om 

gjenvalg.  
3. Sette seg inn i distriktsleddets aktivitet og tilbud og vurdere behovet for  
styresammensetning ut fra dette.  
4. Sette opp tydelige kriterier for arbeidet. Kriterier kan være:  
ͻ��ĞŚŽǀ�ĨŽƌ�ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ�ŝ�ƐƚǇƌĞƚ  
ͻ�<ǀĂůŝĨŝŬĂƐũŽŶĞƌ�ŽŐ�ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ�ƉĊ�ŬĂŶĚŝĚĂƚĞƌ  
ͻ�'ĞŽŐƌĂĨŝƐŬ�ƐƉƌĞĚŶŝŶŐ  
ͻ�<ũƆŶnsfordeling  
ͻ��ůĚĞƌƐƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐ  
5. Forespørre foreslåtte kandidater om de er villige til å påta seg styreverv.   
6. Sette opp skriftlig innstilling til nye styreverv.  
7. Sende innstilling med presentasjon av kandidatene til styret.   
8. Føre referat der komiteens arbeid og beslutninger framgår. Referat og 

innkomne forslag skal arkiveres.  
9. Valgkomiteen skal ikke gå ut med innstillingen før alle som har vært 

involvert i prosessen er kjent med utfallet for sin egen del.   
10. Valgkomiteen presenterer kort foreslåtte kandidater på årsmøtet.  

5. DISTRIKTSLEDDETS STYRE  

Styrets medlemmer bør ha følgende kompetanse:  
ͻ�,Ă�ĞƌĨĂƌŝŶŐ�ŵĞĚ�ŽŐ�ůŝŬĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƐũŽŶƐĂƌďĞŝĚ͘  
ͻ�,Ă�ƚŝĚ�ƚŝů�ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐ�Ăǀ�ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ͕�ŬƵƌƐ͕�ƐĂŵůŝŶŐĞƌ͕�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƐũŽŶ�
med mer noen helger ekstra hvert år.  
ͻ�sčƌĞ�ĞŶ�ƌĞƐƐƵƌƐ�ŽŐ�ĞŶ�ĂŵďĂƐƐĂĚƆƌ�ĨŽƌ�EŽƌŐĞƐ�<ŽƌĨŽƌďƵŶĚ�ŐĞŶĞƌĞůƚ�ŽŐ�ĞŐĞƚ�
distriktsledd spesielt.  
ͻ�TŶƐŬĞ�Ċ�ƚĂ�ŝ�Ğƚ�ĞŬƐƚƌĂ�ƚĂŬ�ĨŽƌ�ŬŽƌďĞǀĞŐĞůƐĞŶ�ŝ�distriktsleddet og tilrettelegge 

for et bedre tilbud med interessant og variert aktivitet.  
ͻ�DŝŶƐƚ�ĞŶ�Ăǀ�ƐƚǇƌĞŵĞĚůĞŵŵĞŶĞ�ďƆƌ�ŚĂ�ŵƵƐŝŬŬĨĂŐůŝŐ�ŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞ͘  



  
  

SAK 18 F ʹ Forslag om vedtektsendring i § 4.7 og § 5.5 i Norges Korforbunds 

mønstervedtekter for distriktsledd 

Innsendt sak fra NK Oslo-Akershus 

 

Vedtak: 

Mønstervedtektene for distriktsledd § 4.7 endres til:  

Valgkomité:   

��9HOJH�OHGHU�� 

��9HOJH���PHGOHPPHU�� 
��9HOJH���YDUDPHGOHP�IRU���nU�� 

Medlemmer av valgkomiteen velges etter forslag fra styret med to års funksjonstid. 
Ett medlem bør være på valg hvert år. Varamedlem velges for ett år. Faste 
medlemmer kan sitte i komitéen i 8 år sammenhengende.   

Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer vedtatt av Landsmøtet.  

§5.5 endres til: «Styret fastsetter tid og sted for Årsmøtet, og innstiller medlemmer til 
valgkomiteen». 

 

 

SAK 18 G ʹ Forslag om vedtektsendring i Norges Korforbunds vedtekter § 3.2 ʹ 

kontingent 

Innsendt sak fra NK Oslo-Akershus 

 

Vedtak: 

1. Prinsippsaken Landsmøtesak 7 c fra 2016 om kontingent for seniorkor og 
pensjonistkor som ble vedtatt i 2016, tas inn som et tillegg i vedtektenes §3.2.  

2. ,�WLOOHJJ�WDV�³YHWHUDQNRU´�LQQ�VDPPHQ�PHG�VHQLRUNRU� RJ�SHQVMRQLVWNRU� 
 

 

SAK 18 H ʹ Forslag om nedleggelse av NK Romsdal 

Sak fremmet av sentralstyret. 
 
Vedtak: 
Sentralstyret tar nedleggelsen av NK Romsdal til etterretning og oversender til 
landsmøtet for endelig vedtak.  
 

 

SAK 18 I ʹ Forslag om endring av vedtekter 

Sak fremmet av sentralstyret 
 



  
  

Vedtak: 

Sentralstyret anbefaler landsmøtet å vedta endringene som foreslått i Norges 
Korforbunds vedtekter § 3.2 og § 4.1, samt i Mønstervedtekter for distriktsledd   § 
3.2, § 4.3 og § 4.7, første ledd, samt ny § 4.7 m.   

 

 

SAK 19/22 Handlingsplan 2022 - 2024   

Generalsekretæren gikk gjennom status for handlingsplan 2020 ʹ 2022 og 
presenterte forslag til ny modell for Handlingsplan for perioden 2022 ʹ 2024. 

 

Vedtak: 

Sentralstyret vedtok at fremlagte handlingsplan for 2022 ± 2024, med endringer gjort 
i møtet sendes over til landsmøtet for endelig godkjenning.  

 

 

SAK 20/22 Kontingent  

Administrasjonssjefen la frem forslag til økt medlemskontingent, gjeldende fra 2022.  
 

Vedtak: 

Sentralstyret foreslår ikke å øke medlemskontingenten i Norges Korforbund for 
2022. 

 

 

SAK 21/22 Budsjett 

Administrasjonssjefen la frem foreløpig forslag til budsjett for 2022 og 2023 
 

Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen om å gjøre ytterligere tilpasninger i budsjett for å 
redusere et eventuelt underskudd så mye som mulig uten å øke 
medlemskontingenten.  

 

 

SAK 22/22 Engasjement av revisor 

Forslag til engasjement av revisor ble diskutert i møtet. 
 

Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å legge frem forslag for landsmøtet om å engasjere Pedersen og 
Skogholt som revisor for Norges Korforbund.    

 

 

SAK 23/22 Forslag til valgkomite 2022-2024   



  
  

Forslag til valgkomite ble lagt fram i møtet. 

 

Vedtak: 

Sentralstyret innstiller på følgende valgkomite for perioden 2022 til 2024: 

Verv Navn Distriktsledd Periode 

Leder Karl Gjedrem NK Rogaland 2 år - gjenvalg 

Medlem Jonny Thorsen NK Nord-Trøndelag Ikke på valg 

Medlem Tone Gunn 
Kristiansen 

NK Salten 2 år - ny 

Varamedlem Jardar Ellevold NK Østerdalen 2 år - gjenvalg 

 

 

SAK 24/22 Forslag til endringer i etiske retningslinjer  

 

Vedtak: 

Sentralstyret viser til tidligere sentralstyrevedtak angående etiske retningslinjer og 
oversender disse til Landsmøtet for endelig vedtak.  

 

 

SAK 25/22 Forslag til nye retningslinjer for valgkomiteen    

 

Vedtak: 

Sentralstyret sender over tidligere vedtatte forslag til nye retningslinjer for 
valgkomiteen til landsmøtet for endelig vedtak.  

 

 

SAK 26/22 Landsfestival 2024 ʹ fastsettelse av vertssted   

Administrasjonssjefen presenterte innstilling til arrangør og arrangørsted for 
Landsfestival for kor 2024. Det ble presisert at vedtaket må utsettes bekjentgjort til 
Landsfestival i Trondheim er i gang.  

 

Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å tildele Landsfestival for kor 2024 til Kristiansand og Norges 

Korforbund Sørlandet.   

 

 

SAK 27/22 Representasjon i Nordisk Korforum 



  
  

Norges Korforbunds neste representant til styrelsen i Nordisk Korforum ble diskutert.  
 

Vedtak: 

Norges Korforbund ønsker president Trond Håskjold som Norges Korforbunds 
representant i Nordisk Korforums styre.  

 

 

 

        

 

Eventuelt: 

  Status fra møte i Koralliansen 

 Presidenten redegjorde fra møtet i Koralliansen og status i arbeidet med ny 
samarbeidsavtale. I ettertid har flere av medlemsorganisasjonene i Koralliansen vist 
interesse for et bredere samarbeid med NK.  

 

  Sak om æresmedlem 

 Det ble presisert at æresmedlemskap i Norges Korforbund forutsetter et nasjonalt 
engasjement og innsats for korsaken for å kunne bli æresmedlem på nasjonalt nivå. 
Det er allikevel viktig å påpeke at det er mulig å fremme forslag til æresmedlem i det 
enkelte distriktsledd.  

 

 

 

  Møteplan fremover 

Møteplan for våren 2022: 

x   7. april (teams-møte ved behov) 

x 22. april (i forkant av Landsmøtet) 


