
  
  

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 
Tid:  4. – 6. november 2022 
Sted:  Hovedkontoret i Oslo  
 
 
Til stede:   
 President Trond Håskjold 
 Visepresident Marit Husebø  
 Leder i MFR Rannveig Skillingstad (digitalt fredag og søndag)  
 Styremedlem Helen Bakke Agledahl 

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

 
Fravær:   
 Rannveig Skillingstad (lørdag under sak: 65, 66, 67, 72 og 73) 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Fungerende generalsekretær Rune Brunslid 
Økonomiansvarlige Lene Dalen, sak 69/22 og 70/22 
Kommunikasjonssjef Gerd Byermoen, sak 75/22 og 76/22 

 
 
Saker til eventuelt: 
 

 

SAK 63/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Godkjent 

 
SAK 64/22 Godkjenning av møtebok fra sentralstyremøte 17. – 18. september 2022 

 
Godkjent  

 

SAK 65 og 66/22 President og generalsekretær orienterer 

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

Sentralstyret tok informasjonen til orientering.  
 

SAK 57/22 Rutiner for utdeling av Korprisen 

Fungerende generalsekretær redegjorde for den senere tids praksis ved utdeling av 
Korprisen.  



  
  

 

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen utarbeider rutiner og mal for diplom for utdeling av 
Korprisen. 

 

SAK 67/22 Digitalt ledermøte 

Fungerende generalsekretær la frem forslag til digitalt ledermøte i april 2023.  
 

Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å gjennomføre et digitalt ledermøte søndag 23. april 2023, fra  
kl 17:00 –19:00. 

 

SAK 68/22 Orientering fra møte i MFR 

Leder i Musikkfaglig råd refererte muntlig fra møte i Musikkfaglig råd. Rådet 
konstituerte seg og signaliserer at de ønsker å bli en mer aktiv støtte for 
sentralstyret.  
 
Vedtak: 

Styret tar informasjonen til orientering.  

 

SAK 69/22 Regnskap og prognose per september 2023 

Økonomiansvarlige presenterte regnskap per september og prognose for endelig 
resultat for 2023.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar økonomigjennomgangen til etterretning og ber administrasjonen 

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

unødvendige kostnader i tiden som kommer. 

 

SAK 70/22 Budsjett 2023 

Vedtatt budsjett for 2023 ble lagt frem og justert i møtet. Sentralstyret diskuterte de 
økonomiske utfordringene og drøftet flere mulige kilder til økte inntekter.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen om å arbeide videre med budsjett for 2023 og 

legge dette fram på neste sentralstyremøte.  Øket kontingent og mulighet for 

sponsorinntekter eller konkrete gaver utredes og implementeres i utkast til justert 

budsjett.  

 



  
  

SAK 71/22 TONO og Kopinor  

Generalsekretæren presenterte det pågående arbeidet med ramme- og 
tilleggsavtale med TONO, samt en ny sentralavtale med Kopinor.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen arbeide videre med utredningen av en 
tilleggsavtale med TONO. Det skal også legges til rette for en sentralavtale med 
Kopinor, gjeldende for 2023. 

 

SAK 72/22 Bemanningsplan - status   

Fungerende generalsekretær redegjorde for status for bemanning for 2022.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar saken til orientering. 

 

SAK 73/22 Informasjon og kommunikasjon med våre distriktsledd    

Fungerende generalsekretær la frem forslag til hvordan vi kan kommunisere bedre 
med våre tillitsvalgte.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret ber administrasjonen legge til rette for digitale informasjonsmøter 
med tillitsvalgte fra alle distriktsledd hver måned. 
 
 

SAK 74/22 Status medlemstall    

Status for medlemstall ble presentert i møtet. Etter at korene ryddet i sine 
medlemstall etter pandemien, har vi hatt en økning på godt over 400 nye 
medlemmer.  44 nye kor og vokalgrupper har meldt seg inn i løpet av året.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret tar saken til orientering.  

 

SAK 75/22 Våre kommunikasjonskanaler – muligheter og utfordringer  

Kommunikasjonssjefen presenterte våre kommunikasjonskanaler, med de 
muligheter og utfordringer som ligger i våre løsninger. Det er behov for 
videreutvikling av kor.no og det skal satses mer på sosiale medier og de mulighetene 
som ligger i disse løsningene.   
 
Vedtak: 

Foreslåtte tiltak planlegges for oppstart i 2023, under forutsetning av at det finnes 
midler i budsjettet.  



  
  

 
Foreslåtte tiltak  NOK 440 000 

Kor.no - videreutvikling  200 000 

SoMe innholdsproduksjon (billedarkiv + profilfilm)  100 000 

SoMe sponsing av profilerende innhold  15 000 

Utvikle SoMe strategi   100 000 
Podkast – oppstartskostnader (opplæring og pilot)  25 000 

 

 

SAK 76/22 Korbladet, veien videre    

Kommunikasjonssjefen presenterte foreløpige resultater fra en spørreundersøkelse 
rundt Korbladet. Det ble også redegjort for selve distribusjonen av bladet.  
 
Vedtak: 

Sentralstyret vedtar å endre distribusjonen av Korbladet og sende det ut til hvert 

enkelt kor i stedet for til det enkelte kormedlem. Dette under forutsetning av at det er 

praktisk gjennomførbart og økonomisk tjenlig.  

 

 

 

Møteplan fremover 

 

Møteplan 2023: 

• 21. – 22. januar   Hovedkontoret i Oslo 

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

• 23. april   Digitalt ledermøte 

• 17. – 18. juni   Hovedkontoret i Oslo 

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

• 14. – 15. oktober   Ledersamling/inspirasjonssamling 

• 25. -26. november  Hovedkontoret i Oslo 


