Sang og OpplæringsUtvalget (SOU) i NKØG
REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE
Tid:
Sted:
Til stede:

Mandag 13.05.2012
Gauldal skole- og kultursenter, Støren
Ingebrigt Dragset, Anne Laila Fossum, Oddbveig Fossum, Karin Garmager
Kristiansen, Lars Nesheim (delvis)

Sak
1

Beskrivelse / Vedtak

Ansvar

Frist

Ingebrigt

15.06

Ingebrigt

01.06

KURSVIRKSOMHET 2013
Det har de siste årene vært vanskelig å få tilstrekkelig oppslutning
om kursene som har vært tilbudt i regi av NKØG - til tross for
interessant og aktuelle tema.
Vedtak: korene bes komme med konkrete forslag til kurs på
dirigenttreffet under sangerstevnet.
Forslagsliste utarbeides av SOU

Ingebrigt

01.06

SANGERSTEVNET 2013
Konsertprogrammene ble gjennomgått. Følgende avklares:
- Dirigenter for Korskræmt og Rognes Songlag?
- Kvikne: solist skal være Siri Beate Fossum

Ingebrigt
«

20.05
«

KONSTITUERING / VALG
Arbeidsinstruks for SOU (1996) og vedtektene (2005) ble
gjennomgått. NB: gjeldende vedtekter er fra 2011 og følger
vedlagt. Jfr paragrafene 12 og13.
Retningslinjer for endring av fellessanger ved sangerstevner
avklares.
Etter valg ha SOU 2013 følgende sammensetning:
- Ingebrigt Dragset (leder og sekretær for 1 år)
- Anne Laila Fossum (nestleder for 1 år). Dirigentens/
musikkfaglig representant
- Karin Garmager Kristiansen (styremedlem)
- Oddbjørg Fossum (styrets representant)
- Karin Enlid Bjørkan (vara)
Økonomiske rammer: det utarbeides ikke eget budsjett for SOU.
Aktiviteter og prosjekter må avklares enkeltvis med styret i
NKØG, som også ivaretar økonomien i forbindelse med
sangerstevner. Utvalgsmedlemmene mottar ingen økonomisk
kompensasjon ut over faktiske/godkjente utlegg og bilgodtgjørelse til/fra møter og arrangementer.

2
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4

SØKNAD FRA ROGNES SONGLAG OM 2-DELT KIRKE-KONSERT
UNDER SANGERSTEVNET I 2014
Søknad/begrunnelse ble referert og fordeler/ulemper vurdert.
Utvalget heller i retning av å beholde gjeldende ordning.
Vedtak: SOU ønsker å lodde stemningen i korene før endelig
beslutning fattes/svar avgis. Korene inviteres til å behandle
forespørselen internt basert på tilsendt opp-summering av
fordeler/ulemper for tilbakemelding/ av-stemming på dirigent/ledertreffet under sangerstevnet 2013.
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Sang og OpplæringsUtvalget (SOU) i NKØG
Sak

Beskrivelse / Vedtak
-

Akkompagnatør på piano under Landkjenning
Dirigent under Ja vi elsker: Eigil Reitan

Fellessangene:
SOU v/Anne Laila har ansvaret for oppvarming og gjennomføring
av fellesøvingen i teltet – lørdag f.o.m. kl 11.15
Hovinkoret har ansvar for gjennomføring under folkekonserten
Husk riktig rekkefølge og Ja, vi elsker helt til slutt
Dirigenttreff i samfunnshuset - kl 18-19:
Følgende tema er aktuelle: delt kirkekonsert 2014 – nytt fellesnummer i 2014 – Kurvirksomhet – CorCup? – Seminar og sosial
samling på Hurtigruta? – andre tema/aktiviteter?
Invitasjon sendes korene
Kritiker:
Bilde av Randi Lundemo til bruk i program framskaffes
Mulighet for utlevering av kritikkene også fra folkekonserten
umiddelbart etterpå – og derav følgende behov for skrivehjelp avklares

Ansvar

Frist

Ingebrigt
Hovin

20.05
«

Anne Laila
Hovin

SOU
Ingebrigt

01.06

Ingebrigt

20.05

Ingebrigt

20.05

Neste møte: Dirigenttreffet på sangerstevnet
Ingebrigt – 22.05.2013
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