
   

 

MØTEBOK SENTRALSTYREMØTE I NORGES KORFORBUND 

Tid:  19.-20.06 2021 

Sted:  Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker 
 
Til stede:  President Trond Håskjold 

Visepresident Marit Husebø 
 Leder i MFR Elin Persson 

Styremedlem Elias Blichfeldt Mørk (digitalt) 

Styremedlem Helen Bakke-Agledahl 
Styremedlem Torunn Myhre  

1. varamedlem Olaug Enstad  
3. varamedlem Astrid Salvesen 

 
Fravær:  Styremedlem Lars Stenersen 

2. varamedlem Tor Gusdal 
 
Til stede fra administrasjonen:  

Generalsekretær Marianne Bremnes 
Nestleder og spesialrådgiver Rune Brunslid 
 

Saker til eventuelt: 

  Møteplan for høsten 

  Skatt til frivillige organisasjoner 

 

SAK 54/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent 

 

SAK 55/21 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 22.04.21 

Godkjent 

 

SAK 56/21      Gjennomgang av “retningslinjer sentralstyret”    

Generalsekretæren gikk gjennom retningslinjer for sentralstyret.  

Vedtak: 

Sentralstyret tar gjennomgang av retningslinjer for sentralstyret til etterretning.  

 

SAK 57/21 Referat fra møte i kontrollkomiteen 04.05.21     

Vedtak:  

Sentralstyret tar referat fra møte i kontrollkomiteen til orientering.  

 

 

 

 



   

SAK 58/21 Status økonomi, bemanning og medlemstall  

Rune Brunslid gikk gjennom status for økonomi, bemanning og medlemstall  

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

SAK 59/21 Status for IT-prosjektene    

Rune Brunslid gikk gjennom status for IT-prosjektene, der «nye kor.no» ble lansert 

17. juni og API-løsningen er klar for endelig test før sommerferien.  

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering. 

     

SAK 60/21 Status for koronasituasjonen og gjenåpningsplanen   

Rune Brunslid redegjorde muntlig for status rundt koronasituasjonen og 

den nasjonale gjenåpningsplanen.     

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering. 

 

SAK 61/21 Orientering etter årsmøtet i MSF og Musikkting i NMR                     

Presidenten redegjorde fra representantskapsmøtet i Musikkens Studieforbund og 

Musikktinget til Norsk Musikkråd. 

Sentralstyret tok redegjørelsen til orientering.  

 

SAK 62/21 Gjennomgang av komiteer og utvalg              

Presidenten hadde gjennomgang av NKs komiteer og utvalg. Det er ønskelig å 

komme raskt i gang med å gjenoppta arbeidet til organisasjonsutvalget.  

Sentralstyret tok gjennomgangen til orientering.  

 

SAK 63/21 Siste gjennomgang av “Retningslinjer for Landsfestival for kor”   

Marit Husebø gikk gjennom de siste endringene i de nye retningslinjene for 

Landsfestival for kor. 

Enstemmig vedtak: 

De nye retningslinjene for Landsfestival for kor er vedtatt. 

 

SAK 64/21 Styrets arbeidsplan        

Generalsekretæren presenterte forslag til Styrets arbeidsplan/ årshjul. Saken ble 

endret til en vedtakssak.  

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret stilte seg bak planen og vedtok å opprette en slik plan for styrets 

arbeid. 

 

 

 

 



   

SAK 65/21 Ledermøte og ledersamling 22.-24.10.21                 

Generalsekretæren informerte muntlig om de foreløpige planene for den utsatte 
Ledersamlingen og Ledermøtet 22. – 24. oktober 2021. Det er ønskelig at flest mulig 

tillitsvalgte får anledning til å møtes fra distriktsleddene.  

Styret tok informasjonen til orientering og ber administrasjonen utarbeide et 

interessant program for samlingen.  

 

SAK 66/21 Kontorsituasjonen i Oslo        

Generalsekretæren presenterte status for prosessen og aktuelle lokaler. Det er gjort 
avtale om eksklusivitet med det mest aktuelle alternativet og det er avgjørende med 

en rask prosess for alle involverte parter. 

Enstemmig vedtak: 

Sentralstyret godkjenner at rammen for nye kontorlokaler i Oslo settes til 1,1 million 

kroner i året. 

 

SAK 67/21 Landsmøte 2022         

Generalsekretæren presenterte forslag til plassering av Landsmøtet 2022. Det kom 

frem forslag om å legge landsmøtet til Stavanger siden det har vært ledersamling i 

Kristiansand tidligere.  

Enstemmig vedtak: 

Landsmøtet 2022 legges til Stavanger-regionen i tiden 22. - 24. april 2022. 

 

SAK 68/21 Hvordan oppnå størst mulig åpenhet i en organisasjon som Norges 

korforbund?         

Det ble diskutert hvordan alle ledd i Norges Korforbund skal få mulighet til å holde 
seg bedre orientert og bli mer delaktig gjennom større involvering og åpenhet rundt 
de sakene som til enhver tid er til behandling.  

Administrasjonen legger fram forslag til både struktur og system for åpenhet og 

informasjon til endelig behandling i neste sentralstyremøte.  

 

Eventuelt: 

    Møteplan fremover 

Møteplan for høsten 2021: 

• 10. – 12. september på Scandic Stiklestad (samtidig med kurshelg i NK Nord-
Trøndelag) 

• 22. oktober (i forkant av ledersamling og ledermøte) 

• 20. – 21. november på det nye hovedkontoret 

Møteplan for våren 2022: 

• 22. – 23. januar i Oslo (hovedkontoret) 

•  5. – 6. mars i Oslo (hovedkontoret) 

•  2. – 3. april i Oslo (hovedkontoret) 

• 22. april (i forkant av Landsmøtet) 

 



   

 

Nei til skatt på frivillighet 

Olaug Enstad viste til forslaget om krav om full momskompensasjon for frivilligheten. 

Styret diskuterte utfordringene som ligger i dette forslaget og ytret ønske om å 
engasjere seg i dette gjennom tettere samarbeid med Frivillighet Norge. 
Generalsekretæren løfter saken videre til Frivillighet Norge for å søke råd om 
hvordan man bør jobbe videre med denne saken. Det ble også ytret ønske om at 

Norges Korforbund engasjerer seg mer i Frivillighet Norges arbeid og knytter 

nærmere kontakt med frivilligheten.  

 


