
   

 
MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  20. - 21. November 2021 
Sted:  Hovedkontoret i Oslo  
 
 
Til stede:  President Trond Håskjold 
 Visepresident Marit Husebø  
 Leder i MFR Elin Persson 
 Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk 
 Styremedlem Helen Agledal 

Styremedlem Lars Stenersen 
Styremedlem Torunn Myhre  

 2.varamedlem Tor Gusdal  

   
Fravær:   

Elias Blichfeldt Mørk (fraværende, under sak 86, 96, 98, 99, 100 og 101) 
Lars Stenersen (fraværende søndag, under sak 96, 99, 100 og 101) 
1.varamedlem Olaug Enstad 

 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Marianne Bremnes 
Administrasjonssjef Rune Brunslid 

 
Saker til eventuelt: 
 
  
SAK 91/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Sak 99/21 Møtebok fra Kontrollkomiteens møte 22. oktober 2021, sak 100/21 
Annonsering av Landsfestival for kor 2024 og sak 101/21 Nytt prosjekt «Opera hele 
landet» ble tatt inn på sakslisten. 
 
Godkjent 

 
 
SAK 92/21 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 22. oktober 2021 

 
Godkjent 

 
 
SAK 93/21 Generalsekretærens orientering 
 Presidenten og generalsekretæren redegjorde for møter, aktiviteter og 

representasjon i Norges Korforbund siden sist styremøte.  
 

Sentralstyret tok redegjørelsene til orientering. 



   

SAK 94/21         Status for økonomi og likviditet pr oktober 2021   

Administrasjonssjefen la frem regnskapstall pr oktober 2021.  

 
Sentralstyret tok rapporten til orientering.  
 

 
SAK 95/21 Foreløpig budsjett for 2022 og prognose for 2023 

Administrasjonssjefen la frem foreløpig budsjett for 2022 og 2023.  

 
Sentralstyret tok utkastet til budsjett 2022 og 2023 til orientering.  

 
 
SAK 96/21 Nytt system for filarkivet 

Administrasjonssjefen presenterte status og fremdrift for prosjektet 
«Kommunikasjon og samhandling i Norges Korforbund».  

 
Sentralstyret tok redegjørelsen til orientering. Styret applauderer arbeidet med 
felles plattform for filarkiv og samhandling i Norges Korforbund, da dette er viktig 
for personvern og sikkerhet.   

 
 
SAK 97/21 Rapport fra organisasjonsutvalget , Norges Korforbund – veien videre 

Generalsekretæren la frem rapport fra arbeidet i organisasjonsutvalget.  

 
Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å sende hele saken om veien videre for Norges Korforbund ut 
på høring til alle distriktsledd. Høringsfristen vil være 20.02.21. Det sendes ut det 
samme saksdokumentet som ligger ved sak 97/21, i redigert versjon, samt følgende 
spørsmål som det ønskes svar på:   

1. Hvordan ser deres DL for seg utviklingen av strukturen i Norges Korforbund?  
2. Hva skal til for at alle medlemmer i Norges Korforbund får et mer likt tilbud?  
3. Hvilke «gulrøtter» skal til for at man kan gå inn for en regionmodell?  
4. Hvor lang tid bør man bruke på en eventuell endringsprosess?  
5. Hva vil være positivt ved å gå inn for en regionmodell der regionene har annen 

myndighet enn de hadde sist?  
6. Hva vil være negativt?  
7. Hvordan kan man ta vare på lokal tilhørighet og engasjement i en 

regionmodell?  
8. Har deres DL spesielle aktiviteter og tiltak i dag som bør videreføres i en 

eventuell regionmodell?  
  

 
 
 



   

SAK 98/21 Internasjonalt arbeid   
 
Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å utsette saken til januar for en grundigere utredning.  
 
 

SAK 99/21 Møtebok fra Kontrollkomiteens møte 22. oktober 2022   
 

Sentralstyret tar kontrollkomiteens møtebok til orientering. 
 
 
SAK 100/21 Annonsering av Landsfestival for kor 2024   
 
 Vedtak: 

 Søknadsfrist for Landsfestival for kor 2024 settes til 1. mars 2022Det bakers inn i 
retningslinjene for landsfestival at fristen for å søke for fremtiden vil være pr 01.01 i 
partallsår (to år før festivalen). Det annonseres innen 01.10. året før.  

 
 
SAK 101/21 Norsk OPERA HELE LANDET 
 
                       Vedtak: 

                       Saken utsettes til neste møte i januar 2022.  

 

SAK 77/21 Gjennomgang av strategi- og handlingsplan - 2.gangs behandling  

Generalsekretæren gikk gjennom status for strategi- og handlingsplanen og 
presenterte hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke som gjenstår.  

 
Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 
 
SAK 86/21   Gjennomgang av retningslinjer for valgkomiteen - 3.gangs behandling 

 
Vedtak: 
Sentralstyret sender over forslag til ny instruks for valgkomiteen til landsmøtet i 
april 2022.  

 
 
 
SAK 87/21     Styrets egenevaluering 2.gangs behandling  
             

Generalsekretæren presenterte sentralstyrets egenevaluering med en påfølgende 
diskusjon i møtet.  



   

Vedtak: 
Styret ber generalsekretæren lage en endelig rapport ut fra styrets 
egenevaluering og diskusjon og sende denne til valgkomiteen. Rapporten 
godkjennes av styret pr mail før oversendelse til valgkomiteen.  
 

 
 
         
Eventuelt: 
   
 
 
    Møteplan fremover 

Møteplan for våren 2022: 

• 22. – 23. januar i Oslo (hovedkontoret) 
• 19. – 20. mars i Alta 
•            7. april (teams-møte ved behov) 
• 22. april (i forkant av Landsmøtet) 


