
  
  

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  21. – 22 januar 2023 
Sted:  Hovedkontoret i Oslo  
 
 
Til stede:   
 President Trond Håskjold 
 Visepresident Marit Husebø  
 Vara for leder i Musikkfaglig råd, Heidi Anita Bratthagen  

Styremedlem Lars Stenersen 
Styremedlem Svanhild Isaksen 
Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk  
2. varamedlem Tor Gusdal 
 

Til stede digitalt under sak 08/23, søndag 22. januar: 
Olaug Enstad  
Astrid Salvesen 

 
Fravær:   
 Rannveig Skillingstad  
 Helen Bakke Agledahl 
 Olaug Enstad 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Fungerende generalsekretær Rune Brunslid 
 
 

 

SAK 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Godkjent 

 
SAK 02/23 Godkjenning av møtebok fra sentralstyremøte 4. – 6. november 2022 

 
Godkjent  

 

SAK 03/23 Kontingent  

Fungerende generalsekretær redegjorde for behovet for å øke 
medlemskontingenten for 2023.  
 

Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å legge frem forslag om en økning av kontingent for ledermøtet 
23. april 2023. Det foreslås å øke kontingenten med kr 45 per medlem og kr 1000 i 
en egen korkontingent. 

 



  
  

SAK 04/23 Demenskoret – Hva er NKs rolle og holdning 

Fungerende generalsekretær redegjorde for Norges Korforbunds tanker og syn i 
forhold til NRK-serien Demenskoret.  
 

Vedtak: 

1. Sentralstyret støtter forslaget om å støtte oppropet for Demenskor i 
kommunene og å viderebringe oppfordringen til Helse-og 
omsorgsdepartementet og Kultur-og likestillings-departementet.  

Å synge i kor kan bidra til flere gode leveår og gode øyeblikk for demente. 
Kommunene må øremerke midler til dette, og med det være initiativtaker 
og tilrettelegger for Demenskor i landets kommuner 

2. Vi samarbeider for mer positiv omtale om korsang og gode helseeffekter i 
fortjente og sosiale medier, i samarbeid med forskermiljøer og Krafttak for 
sang:  

Hovedbudskap: 
Sang i kor gir glede, fellesskap og mestringsfølelse i alle livets faser. 

 

SAK 05/23 Distriktsledd med ansatte – kostnadsfordeling og avtale 

Avtalen mellom sentralledd og distriktsledd med ansatte ble diskutert.  
 
Vedtak: 

Generalsekretær utreder dagens praksis for kostnadsfordeling mellom sentralledd og 

distriktsledd og legger fram utkast til ny avtale for sentralstyret. 

 

SAK 06/23 Representant til styret i Musikkens Studieforbund og Norsk Musikkråd 

Det er musikkting og representantskapsmøte i Norsk Musikkråd og Musikkens 
Studieforbund i Bergen 9. – 11. juni 2023. Styret diskuterte representasjon fra 
Norges Korforbund til styret i begge organisasjoner. 

 
Vedtak: 

Trond Håskjold innstilles som kandidat til styret i Norsk Musikkråd. Marit Husebø 

innstilles som kandidat til styret i Musikkens Studieforbund.  

 

SAK 07/23 Overordnet styringsdokument NMR og MSF 

Presidenten gikk gjennom utkast til overordnet styringsdokument for Norsk 
Musikkråd og Musikkens Studieforbund. 
 
Vedtak: 

Sentralstyret vil presisere at det er vesentlig at de to organisasjonene behandler sine 

styringsdokument adskilt fra hverandre. Dokumentet vil være et godt 



  
  

styringsdokument for Norsk Musikkråd. Styret stiller seg undrende til at dette også 

skal kunne være et godt styringsdokument for et studieforbund.  

 

SAK 08/23 B-sak Bemanningssituasjonen 

 

ORIENTERINGSSAKER: 

SAK 09 og 10/23 President og generalsekretær orienterer 

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

Sentralstyret tar informasjonen til orientering.  
 

SAK 11/23 Møteplan for 2023   

Møteplanen for 2023 ble gjennomgått.  
 
Vedtak: 

Det planlagte møtet i juni flyttes til 12. – 14. mai. Møtet begynner fredag og avsluttes 

søndag.   

 

SAK 12/23 Økonomi og status medlemstall    

Fungerende generalsekretær redegjorde for arbeidet med regnskap for 2022 og 
status for medlemstall pr 15. januar 2023.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar saken til orientering. 
 
 

SAK 13/23 TONO-avtale for 2023    

Det er inngått ny rammeavtale med TONO for våre medlemskor for 2023.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

SAK 14/23 Nordklang 2025 – organisering og innhold  

Fungerende generalsekretær informerte om utfordringene med å arbeide med en 
slik stor festival med knappe ressurser i administrasjonen. Det må søkes etter midler 
for å kunne legge til rette for en god nordisk festival i 2025. 
 
Vedtak: 



  
  

Sentralstyret tar saken til orientering.  
 

SAK 15/23 Retningslinjer NM for kor – praktisk gjennomføring i NK 

Styret diskuterte den praktiske gjennomføringen av NM for kor. 
 
Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen om å lage retningslinjer for praktisk 

gjennomføring av NM for kor.  

 

SAK 16/23 Bemanningssituasjonen – utfordringer og muligheter 

Fungerende generalsekretær redegjorde muntlig for bemanningssituasjonen og at 
det er knapt med ressurser til å arbeide med nye prosjekt og aktiviteter. Det meste 
av kapasiteten brukes primært til den løpende driften.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

 

Møteplan fremover 

 

Møteplan 2023: 

• 21. – 22. januar   Hovedkontoret i Oslo 

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

• 23. april   Digitalt ledermøte 

• 12. – 14. mai   Hovedkontoret i Oslo 

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

• 14. – 15. oktober   Ledersamling/inspirasjonssamling 

• 25. -26. november  Hovedkontoret i Oslo 


