
  
  

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  23. – 24. mai 2022 
Sted:  NKs hovedkontor i Oslo (Akersgata 45 0158 Oslo)  
 
 
Til stede:   
 President Trond Håskjold 
 Visepresident Marit Husebø  
 Leder i MFR Rannveig Skillingstad 
 Styremedlem Helen Bakke Agledahl 

Styremedlem Lars Stenersen 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk  
Styremedlem Svanhild Isaksen 

 
Fravær:   

1. varamedlem Olaug Enstad 
 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Marianne Bremnes 
Administrasjonssjef Rune Brunslid 

 
 
Saker til eventuelt: 
 
 

 

SAK 31/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Godkjent 

 
 
SAK 32/22 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 18. – 20. mars 2022 

 
Godkjent  

 

SAK 33/22 Evaluering av landsmøtet 

Landsmøtet i Stavanger ble evaluert og sakslisten og behandling av de enkelte 
sakene ble gjennomgått i styremøtet.  
 
Vedtak: 

Evalueringen tas til etterretning, og sakene som ble vedtatt i landsmøtet følges opp 
i hht vedtakene.  
 

 



  
  

SAK 34/22 Status økonomisk rapport pr april 2022 

Administrasjonssjefen la frem økonomisk rapport pr april 2022. Det ble diskusjon 
rundt form og innhold i rapporten med blant annet ønske om kvartalsrapportering.   

 
 Vedtak: 

Sentralstyret tar gjennomgang og status for økonomi til orientering og ber 
administrasjonen se nærmere på modellen for rapportering.  

 
 
  
SAK 36/22 Gjennomgang tilskuddsordninger – status 

Spesialrådgiver Martin Borgnes orienterte styret om de ulike tilskuddsordningene 
Norges Korforbund er knyttet opp til.  

 
 Vedtak: 

Sentralstyret tar orienteringen til etterretning.  
 
 
SAK 37/22 Orientering om retningslinjer for sentralstyret og etiske retningslinjer for 

Norges Korforbund (se vedlegg)– samt arbeidsgruppe for nytt punkt i etiske 

retningslinjer   

Generalsekretæren orienterte styret om de etiske retningslinjene som er vedtatt 
for Norges Korforbund og redegjorde for videre arbeid med implementering av nytt 
punkt 
 

Vedtak: 

Sentralstyret tar retningslinjer for sentralstyret og inneværende etiske 
retningslinjer til orientering.   
Som medlemmer til ny arbeidsgruppe vedrørende punkt i etiske retningslinjer 
innstilles følgende kandidater:  

• Rannveig Skillingstad   - Leder Musikkfaglig Råd og NK Nord 
Trøndelag   

• Jan J. Jacobsen   - NK Hordaland  

• Ole Bøhlerengen  - NK Salten  

• Marit Husebø    - Visepresident / NK Rogaland ( leder av 
utvalget)  

• Marianne Bremnes   - Generalsekretær  

• Kjetil Lyng   - NK Oslo-Akershus 
 
Mandat:     
Utvalget skal vurdere og foreslå skillelinjer og grenseganger angående ansatte, 
tillitsvalgte og medlemmer knyttet til engasjementer i regi av NK sentralt og 
DL. Forslaget skal ses på som en del av de etiske retningslinjene for Norges 
Korforbund.  



  
  

 

SAK 38/22 Medlemsundersøkelsen 

Kommunikasjonssjef Gerd Byermoen presenterte resultatet av 
medlemsundersøkelsen som ble sendt ut til medlemskor 21. februar 2022.  
 
Vedtak: 

Styret tar medlemsundersøkelsen til etterretning. Prioritering av handlingsplaner 
for året tar hensyn til korenes ønsker og behov.  

 

 

SAK 39/22 Organisasjonsstruktursaken – veien videre 

Det ble redegjort for den videre prosessen i arbeidet med 
organisasjonsstruktursaken.  

 

Vedtak: 

Elias Blichfeldt Mørk trer inn i organisasjonsutvalget i stedet for Torunn Myhre. 

 

 
SAK 40/22 Status arrangementer – Landsfestival for kor og Sommerkorskolen 

Administrasjonssjefen gikk gjennom status for arrangementer. Landsfestival for kor 
er snart i gang og det er vedtatt å gjennomføre Sommerkorskolen i et litt 
komprimert format pga noe lavere påmelding.  

 

Vedtak: 

Sentralstyret tar status for arrangementer til orientering og ber administrasjonen 
arbeide med å etablere flere nasjonale arrangement, der Norges Korforbund sentralt 
er arrangør.  

 

 

SAK 41/22 Status medlemstall 

Administrasjonssjefen redegjorde for status for medlemstall pr april 2022. Det har 
vært en liten nedgang i antall medlemmer mens antall medlemskor har økt.  

 

Vedtak: 

Sentralstyret tar gjennomgangen og status for medlemstall til orientering.  

 

 

 



  
  

 

SAK 42/22 Friske midler – muligheter og utfordringer 

Muligheter og utfordringer ved å inngå avtaler om sponsorater og 
tilskuddsordninger fra stiftelser, legater og fond ble diskutert i møtet. Det ble også 
diskutert hvilke prinsipper som skal leggsr til grunn for annonsering i Korbladet.  
 

Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen om å bruke de mulighetene som finnes for å 
søke eksterne tilskuddsmidler, samt at det settes i gang et arbeid med å få på plass 
sponsorater for Norges Korforbund.  

Sentralstyret stiller seg også åpne for å ha ikke-kor relaterte annonser i Korbladet, 
men ber om at hvert tilfelle vurderes for seg, slik at Korbladets profil ikke vannes 
helt ut.  

 

 

SAK 43/22 Oppnevning av arbeidsgruppe for varslingsrutiner for kritikkverdige forhold 

Med bakgrunn i landsmøtevedtak er det behov for å sette ned et utvalg for å 
utarbeide rutiner for varsling.  

   

Vedtak: 

Følgende personer forespørres til å sitte i arbeidsutvalget:  

- Svanhild Isaksen   - Sentralstyret (leder av gruppa)  
- Christian Uhl   - NK Rogaland  
- Terje Røe   - NK Østerdalen  
- Marianne Bremnes - Generalsekretær  

 
Mandat for arbeidet:   

Utforme rutiner som inneholder eksempelvis en oversikt over:  

• Hva det kan varsles om  

• Hvordan det skal varsles  

• Hvem som håndterer disse  

• Prosedyrer for behandling av varsler  

Arbeidet skal leveres til sentralstyret innen 01.04.23, slik at varslingsrutinene kan 
vedtas av sentralstyret innen slutten av juni.  

 

 

SAK 44/22 Møteplan 

Møteplan for 2022 og 2023 ble diskutert i møtet. Det var ønskelig at møtene 
primært ble lagt til helg og at møtene i 2022 legges til Oslo, alternativt digitalt.  



  
  

Vedtak: 

Følgende møteplan for 2022 og 2023 vedtas for nytt styre etter landsmøtet 2022:  

Møteplan 2022: 

• 14. juni    (digitalt 17:00 – 21:00) 

• 17. – 18. september  Hovedkontoret i Oslo 

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

• 19. – 20. 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 

 

SAK 45/22 Orientering om samarbeidsavtale med Musikkens Studieforbund 

Utkast til ny avtale med Musikkens Studieforbund ble lagt fram i møtet.  

 
Vedtak: 

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 
 
  Møteplan fremover 

Møteplan 2022: 

• 14. juni    (digitalt 17:00 – 21:00) 

• 17. – 18. september  Hovedkontoret i Oslo 

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

• 19. – 20. 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 


