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Styrets beretning for 2013. 

 

Foreningen Stavanger oratoriekor ble opprettet 20. juni 2011. 2013 var Foreningens andre 

hele driftsår. I denne beretningen beskriver styret styrets arbeid og Foreningens virke fra 1. 

januar til 31. desember 2013. 

 

Styrets sammensetning. 

 

På årsmøte 18. mars 2013 ble følgende medlemmer valgt inn i styret: 

 

René de Vries 

Berit Moltu 

R. Karin Johnsen 

Synnøve Vea 

 

Styrets sammensetning har i perioden ikke endret seg. 

 

Etter Foreningens vedtekter konstituerte styret seg selv på første styremøte etter årsmøte, 

4. mai 2013. Oppgavene ble fordelt som følger: 

 

leder:    René de Vries 

nestleder/sekretær:  Berit Moltu 

kasserer:   Synnøve Vea 

styremedlem:   R. Karin Johnsen 

 

Dirigenten har deltatt på styremøtene og for øvrig bidratt mye til styrets arbeid og korets 

aktiviteter. 

 

Hanne Eik var i 2013 Foreningens revisor. 
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Styrets arbeid. 

 

Styret har i perioden hatt 4 formelle styremøter. 

 

Mellom møtene har styremedlemmene kommunisert mye med hverandre og med 

kunstnerisk leder for å diskutere videre fremdrift og for å fordele oppgaver. Særlig epost-

utvekslinger har vist seg å være en god og effektiv måte for kommunikasjon. 

Samarbeidet i styret har fungert godt i perioden. 

 

Mye av styrets arbeid i perioden har konsentrert seg om gjennomføring av de 2 prosjekter 

som Foreningen har arrangert i 2013: Festkonsert i Frue og Gand kirke på 6. og 7. mai og 

fremføring av Joseph Haydns: "Skapelsen" 20. og 23. oktober. Innsamling av sponsormidler 

og de praktiske og organisatoriske gjøremål rundt korets øvelser, publisitet, 

stemmebruksseminar og gjennomføring av konsertene har også dette året krevd det meste 

av styrets kapasitet. Samtidig startet styret forberedelsene for planlagte prosjekter i 2014. 

 

 

Oppfølging av vedtak på årsmøte. 

Følgende vedtak ble fattet av årsmøtet 18. mars 2013: 

 

1. Kontingent ble fastsatt til kr 600 pr semester + obligatorisk salg av billetter til korets konserter 

2. Overskudd 2012 tilføres Foreningens egenkapital. 

 

Styret har gjennomført begge 2 vedtak. 

 

Flytting til Frue kulturkirke, Jelsagata, Stavanger. 

 

Til Påsken 2013 var rehabiliteringen av Frue kirke (også kjent som Hetland kirke) i Jelsagata på 

Storhaug i Stavanger ferdig. Fra 8. april 2013 flyttet Stavanger oratoriekor "inn" her. Koret har hatt 2 

gode år i Hinna kirke, men med en mer sentrumsnær tilstedeværelse håpet vi å komme i kontakt 

med nye miljøer, et større publikum og flere sangere. Koret har funnet seg godt til rette i Frue kirke 

og styret mener at flyttingen har bidratt sterkt til den positive utviklingen for koret i perioden. 

 

Frue kirke ble bygget i 1854 som hovedkirken for Hetland sogn. De senere år har kirken ikke hatt noe 

menighet knyttet til seg og sto egentlig tom. Kirken hadde opprinnelig 1200 sitteplasser. 

 

Med flyttingen ble Stavanger oratoriekor en del av kultur- og koraktivitetene i denne flotte kirken. 
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På initiativ av korets dirigent, Ole Karsten Sundlisæter, og Kirkevergen i Stavanger, er det etter 

rehabiliteringen startet et arbeid for å etablere konsert og annet kulturvirksomhet i og rundt kirken; 

bl.a. gjennom oppstart av konsertserien Onsdagskonsert i Frue. Korets konserter i 2013 har inngått i 

denne konsertserien, noe som har gjort publisitet og organisering av konsertene enklere. 

 

 
Frue kirke, Stavanger oratoriekor og Stavanger amatørsymfoniorkester 

under Festkonsert i Frue, 7. mai 2013. 
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Medlemmer. 

Korets medlemstall har i perioden hatt en veldig bra utvikling. Antall medlemmer i Stavanger 

oratoriekor har i perioden nær fordoblet seg til 58 medlemmer ved utgangen av 2013. Flere 

har i slutten av 2013 begynt å delta på korets øvelser, men vil først bli registrert som 

betalende medlemmer fra 1. januar 2014. Utenom veksten har det vært lite bevegelse i 

medlemsmassen. Noen medlemmer slutter eller tar ut permisjon for kortere eller lengre tid. 

Koret har en solid og trofast stamme med korsangere i alle stemmegrupper. 

 

Medlemsoversikt finnes i vedlegg 2. 

 

Vervekampanjen som ble satt i gang i slutten av 2012 med annonser, plakater og flyveblader 

spredd over Stavanger og Sandnes, samt eksponering på vår hjemmeside, konsertseriens 

hjemmeside og Facebook har gitt gode resultater. Samtidig kan betydningen av personlig og 

entusiastisk verving ved korets medlemmer ikke understrekes nok. Flyttingen til Frue 

kulturkirke har etter styrets mening hatt en positiv virkning på utviklingen i antall 

medlemmer. Flere av de medlemmer som har kommet til i 2013 bor i nærheten av Frue 

kirke. 

 

Verving av nye medlemmer vil også fremover trenge videre oppmerksomhet. Koret har 

fortsatt en ambisjon om å vokse noe for å kunne realisere sine målsetninger og prosjekter. 

 

 

Planer for 2014. 

Styret har i perioden planlagt program for 2014 og alle rede inngått de viktigste 

samarbeidsavtaler for disse prosjekter.  

 

Til Påsken 2014 er Johannespasjonen av Johann Sebastian Bach satt på programmet. 

Arbeidet med dette verket for koret har startet i 2013. Verket skal fremføres 5. april 2014 i 

Sandnes kirke og 6. april 2014 i Frue kulturkirke som en del av serien "Onsdagskonsert i 

Frue" med et orkester med musikere fra Stavanger symfoniorkester og kjente solister. 

  

Korets prosjekt for høsten 2014 inngår i feiringen av 200-års jubileum til Norges Grunnlov. 

Koret skal delta i et storslagent prosjekt. Et nyskrevet Olavsoratoriet skal urfremføres i 

Konserthuset i Stavanger, 17. september 2014 og i Katedralen i Rouen (Frankrike) og 

basilikaen St. Clotilde i Paris (Frankrike) hhv 15. og 17. oktober. Med Olavsoratoriet trekkes 

linjene fra Olav den Helliges dåp i Rouen i 1014 (1000-års jubileum i 2014) og inkluderingen 

av Norge i det europeiske kulturrommet etter dette, og betydningen av de franske kulturelle 

og filosofiske impulser, inn i feiringen av Grunnlovsjubileet. 

Fra desember 2013 engasjerte styret Hanne Eik som koordinator for korets deltakelse i 

prosjektet ‘Olavsoratoriet’. 
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Kommunikasjon. 

 

Korets medlemmer har møtt hver mandag til de ukentlige korøvelser. Her har styret kommet 

med beskjeder og vært tilgjengelig for forslag, tilbakemeldinger og spørsmål. Ved siden av 

dette har det meste av kommunikasjonen med medlemmene foregått via epost, infoskriv og 

påminnelser på vår facebook-side. Også i år har styret prøvd å begrense tid brukt til 

praktiske saker på øvelsene. 

 

Hjemmesiden til Foreningen www.stavangeroratoriekor.no blir brukt mer og mer. For 

interesserte i korets virksomhet er vår hjemmeside en viktig kanal for informasjon. I tillegg 

blir viktig informasjon til medlemmene lagt ut på hjemmesidene. 

 

Praktiske, organisatoriske saker. 

 

Foreningen Stavanger oratoriekor er registrert som frivillig organisasjon i Enhets- og 

Frivillighetsregisteret. Foreningen har organisasjonsnummer 997 125 258. 

 

Foreningens bankforbindelse er DNB. 

 

Stavanger oratoriekor har egne hjemmesider på internett: www.stavangeroratoriekor.no 

Epost-adresse for koret er: stavangeroratoriekor@gmail.com 

Koret har også en side på Facebook. 

 

Stavanger oratoriekor er medlem av Norges Sangerforum, en paraply organisasjon for kor og 

sanggrupper. Gjennom dette medlemskapet får Foreningen tilgang til diverse 

støtteordninger, bl.a. voksenopplæringsmidler og momskompensasjon.  

 

 

Tidligere styremedlem Øystein Bache har designet korets logo: 
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Prosjekter 2013. 

Våren 2013: "Festkonsert I Frue".  

 

Antonin Dvorak: Te Deum 

Ole Karsten Sundlisæter: Ave Regina Cælorum 

Otto Nikolai: Festouverture 

 

7. mai sto Stavanger oratoriekor i samarbeid med 

Stavanger amatørsymfoniorkester, Kiril Kutin 

(klaver), Wibeke Wetaas (sopran) og Nils Erik 

Steinsbø (baryton) for avslutningskonserten etter 

den første serien med Onsdagskonserter i Frue. 

 

Samme program ble også fremført i Gand kirke i 

Sandnes, mandag 6. mai.  

 

 

Øvelser. 

 

Koret gjennomførte våren 2013 21 regulære 

øvelser. I tillegg gjennomførte vi en øvelseshelg, 

stemmeøvelser, general prøver, totalt 78 

øvelsestimer. 

Semesterplanen for våren 2013 finnes i vedlegg 3. 

 

 

Konserter, 6. og 7. mai 2013 

 

6. og 7. mai arrangerte Stavanger oratoriekor 2 konserter i henholdsvis Gand kirke i Sandnes 

og Frue kirke i Stavanger. Konserten i Frue kirke inngikk i konsertserien "Onsdagskonsert i 

Frue" og var en festlig avslutning for den første sesongen med konserter i Frue. 

 

Det varierte program for begge konserter var identisk. Koret bidro sammen med Stavanger 

amatørsymfoniorkester med ‘Te Deum’ av Antonin Dvorak, urfremføring av ‘Ave Regina 

Cælorum’ av Ole Karsten Sundlisæter i versjon for blandet kor, orkester og solister og en 

‘Festouverture’ over ‘Ein feste Burg’ av Otto Nikolai.  

 

Samarbeidet med Stavanger amatørsymfoniorkester, solistene og Gand kirke fungerte 

meget bra og det var god oppslutning fra publikum til konsertene: 167 besøkende til 

sammen (+ 73 medvirkende). 



9 
 

Høsten 2013: Joseph Haydn: Skapelsen. 

 

 

Som høstens storverk ble et av høydepunktene i oratorium 

litteraturen "Skapelsen" av Joseph Haydn satt på 

programmet. Med dette prosjektet la Stavanger oratoriekor 

ut på et arbeid som innebar et tydelig "hakk opp" fra 

tidligere prosjekter. Prosjektet krevde både ett større kor, 

mer øving, god musikalsk kvalitet på orkester og andre 

samarbeidspartnere, større arrangement og større 

økonomiske ressurser enn tidligere prosjekt.  

 

For dette prosjektet samarbeidet koret med Sandnes 

symfoniorkester, Sandnes operakor og konsertserien 

"Onsdagskonsert i Frue". 

 

Som solister ble Eir Inderhaug (sopran), Helge Rønning (tenor)        Joseph Haydn (1732-1809 

og Alf K Vatne (bass) engasjert. 

 

Samarbeidet med solister, Sandnes operakor og Sandnes symfoniorkester fungerte meget 

bra og inviterer til gjentakelsen. Sandnes symfoniorkester viste seg som en god 

samarbeidspartner som leverer på et høyt nivå. Avtalen med Sandnes symfoniorkester 

innebar at korets dirigent fungerte i perioden også som instruktør for Sandnes 

symfoniorkester for innøving av ‘Skapelsen’. 

 

 

Øvelser. 

Koret gjennomførte høsten 2013 18 regulære øvelser. I tillegg gjennomførte vi 2 

øvingshelger og general prøver, til sammen 72 øvelsestimer. På flere øvinger deltok 

medlemmene av Sandnes operakor. 

Semesterplanen for høsten 2013 finnes i vedlegg 3. 

 

 

Stemmebruksseminar. 

 

Også i år var vi så heldig å kunne arrangere et stemmebruksseminar med korpedagogen 

Helge Birkeland. Lørdag 28. september og søndag 29. september arbeidet han intensivt med 

koret. Flere satser fra ‘Skapelsen’ ble brukt som seminarmateriale og koret og medlemmene 

fikk en grundig gjennomgang som konsentrerte seg om stemmebruk og dynamisk korsang. 

Medlemmer av Sandnes operakor deltok også på seminaret. 
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Konserter, 20. og 23. oktober 2013. 

 

Søndag 20. oktober ble "Skapelsen" fremført i 

en nesten fullsatt Gand kirke i Sandnes. 

Onsdag 23. oktober ble bedriften gjentatt i St. 

Petri kirke i Stavanger. Denne konserten 

inngikk i konsertserien "Onsdagskonsert i 

Frue" som for anledningen var flyttet til St. 

Petri på grunn av størrelsen på produksjonen. 

 

Konsertene med ‘Skapelsen’ ble meget positiv 

opplevelser. Kunstnerisk sto prosjektet på et 

høyt nivå med en solid Sandnes 

symfoniorkester, fremragende solister og god 

korinnsats. Publikumsmessig kan det se ut til 

at vi med dette prosjektet brøyt en barriere og 

nådde ut til et langt større og mer etablert 

publikum enn vi har gjort tidligere. Til sammen 

over 400 tilhørere over begge konserter er 

mer enn en fordobling sammenlignet med 

tidligere konserter.  
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Publisitet. 

 

Styret har også i år brukt mye tid på publisitetsarbeidet rundt konsertene og koret som så 

dann. Særlig publisitetsarbeidet rundt konsertene er en stor dugnad der alle medlemmer må 

bidra. Arbeidet har resultert i god og økende publikumsoppslutning rundt konsertene og god 

økning i antall medlemmer i koret. Samarbeidet med konsertserien "Onsdagskonsert i Frue" 

har bl.a. resultert i et samarbeid angående publisitet. I tillegg til publisitet gjennom 

annonser, plakater, flygeblader, internett, vår egen hjemmeside osv. ble det publisert et 

større redaksjonell artikkel om Stavanger oratoriekor og Skapelsen-konsertene i 

Sandnesposten. 

 

Økonomi. 

 

Økningen i antall medlemmer sammen med ‘fast’ støtte som koret får til driften av bl.a. 

Stavanger kommune, i form av momskompensasjon og voksenopplæringsmidler har i 

perioden ført til at Foreningen for første gang kunne dekke sine faste driftskostnader 

uavhengig av prosjektstøtte. Dette har vært en viktig målsetning for styret og gir større 

forutsigbarhet for fremtiden. 

 

Å få finansiert prosjektene er fortsatt krevende. Med en økning i størrelse og kvalitet i 

produksjonene har også kostnadsnivået for disse økt noe. Det er arbeidsintensivt å finne og 

interessere andre støttespillere som er villig til å støtte vår satsing finansielt. Vår 

avhengighet av prosjektstøtte og billettinntekter til prosjektene medfører betydelig 

usikkerhet, men vi har likevel valgt å satse for å kunne gjennomføre musikalske prosjekter av 

god kvalitet og i samarbeid med profesjonelle musikere og solister. 

I 2013 har vår satsing fått meget god respons fra publikum og gode billettinntekter fra 

‘Skapelsen’-konsertene, samt god kontroll på kostnadene, har ført til at Foreningen kunne 

avslutte regnskapsåret 2013 med et overskudd.  

 

Flere fond/organisasjoner har støttet våre prosjekter finansielt: Bergesens allmennyttige 

stiftelse, Sandnes kommune, Norsk Kulturråd og Onsdagskonsert i Frue. Stavanger kirkelige 

Fellesråd har støttet vårt arbeid ved å stille lokaler og utstyr gratis til vår disposisjon for 

øvelsene og konserter. 

 

Basen for og nivå på mottatt prosjektstøtten i 2013 var på samme nivå som i 2012. 

 

For øvrig henvises det til Resultatregnskap for 2013 og Balanse pr 31.12.2013. 
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Æresmedlemskap. 

 

Foreningen Stavanger oratoriekor har i årsmøteperioden besluttet å tildele foreningens 

første æresmedlemskap til korinspirator og sangpedagog Helge Birkeland. Under en 

tilstelning etter konserten den 23. oktober kunne Foreningens formann annonsere 

foreningens beslutning for en overrasket Helge Birkeland. 

 

Helge har helt siden korets stiftelse vært korets faste sangpedagog og korinspirator. Til tross 

for hans høye alder (90 !) og lang reisevei, står Helge alltid klar for å bidra når koret måtte 

ønske det. Også i 2013 tok Helge flere ganger turen over fjellet for å inspirere og veilede 

koret og for å bivåne våre konserter. 

 

Gjennom flere stemmebruksseminarer har Helge vært med å forme klangen til Stavanger 

oratoriekor og har dermed i stor grad bidratt til at koret er der det er i dag. På et mer 

personlig plan er Helge en stor inspirator og læremester, når det gjelder sang og korsang, for 

korets dirigent Ole Karsten Sundlisæter. 

 

Foreningen er takknemlig for at Helge under tilstelningen den 23. oktober, aksepterte 

Foreningens Æresmedlemskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge Birkeland 
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Vedlegg 1: Styret i Stavanger oratoriekor 2013. 

 

 

René de Vries    Leder/Kasserer 

Gauselstraen 13 

4032 Stavanger 

Tlf.: 91669015 

Epost: rene-d@online.no 

 

Berit Moltu    Nestleder/sekretær 

Avaldsnesgate 13B    

4012 Stavanger 

Tlf.: 90084812 

Epost: bmol@statoil.com 

 

Synnøve Vea    Kasserer 

Ragbakken 50b 

4042 Hafrsfjord 

Tlf.:  98262470 

Epost: svea@getmail.no 

 

R. Karin Johnsen   Styremedlem 

Daleveien 200 

4329 Sandnes 

Tlf.: 47080280 

 

 

Kunstnerisk leder/dirigent: 

 

Ole Karsten Sundlisæter 

Erichstrupsgate 26 

4012 Stavanger 

Tlf.:  41144547 

Epost: olekarst@hotmail.com 

 

 

Revisor: 

 

Hanne Eik 

Seehusensgate 52c 

4024 Stavanger 

Tlf: 99548590 

Epost: hanneeik@live.no 
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Vedlegg 2: Oversikt medlemmer i Stavanger oratoriekor 2013. 

 

 

Våren 2013: 

 

Sopraner: 

 

Audhild Aarhus 

Anne Howells 

Alice Marita Sturt 

Reidun Erga 

Berit Moltu 

Wenche Brattebø Fenne 

Tone Busk Askew 

Sandra Steinbach Kane 

Barbara Urban 

Reidun Karlsen 

Gurid Lomeland 

Kjersti Øen de Vries 

Aasa Haaland 

Edith Hovland 

 

 

 

 

 

 

 

Tenorer: 

 

René de Vries 

Odd Jan Hagen 

Ijhaz Mohideen 

 

 

 

 

45 medlemmer. 

 

 

 

Kunstnerisk leder/dirigent: 

Ole Karsten Sundlisæter 

 

 

 

 

Alter: 

 

Anne-Grete Hansen 

Hanne Eik 

Heidi K. G. Aareskjold 

Ingrid Hinderaker 

Kristen Saltnes Olsen 

Synnøve Vea 

Ragnhild Karin Johnsen 

Imke Wojanowski Schöberle 

Tonje Broch Moe 

Anne-Gro Rue 

Anne Grete Hoelgaard 

Rønnaug Hidle 

Kristin Eksaa Pettersen 

Torunn Larsen 

Kari Meek 

Vibeke Rullestad 

Hulda Hjartardottir 

Kari Hempel 

Marit Ellefsen 

 

 

Basser: 

 

Kjell Olav Aareskjold 

Svein Størset 

Steinar Inderhaug 

Øystein Bache 

Kjell Johnsen 

Harald Ebeltoft 

Michael Schubert 

Johannes Aursland 

Clive Wilson 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Høsten 2013: 

 

Sopraner: 

 

Audhild Aarhus 

Anne Howells 

Alice Marita Sturt 

Reidun Erga 

Berit Moltu 

Wenche Brattebø Fenne 

Tone Busk Askew 

Sandra Steinbach Kane 

Barbara Urban 

Reidun Karlsen 

Gurid Lomeland 

Kjersti Øen de Vries 

Aasa Haaland 

Gunvor Meling 

Heidi Årflot Aglen 

Signe Are Knutsen 

Evy Bjørnerem 

Marit Høye Ådnøy 

Marie-Alix Beurois 

Louise Kindingstad 

Åse Lill Skår 

Anne Paust Andersen 

 

 

 

Tenorer: 

 

René de Vries 

Odd Jan Hagen 

Ijhaz Mohideen 

Otto Ottesen 

 

 

 

 

58 medlemmer 

 

 

Kunstnerisk leder/dirigent: 

Ole Karsten Sundlisæter 

 

 

 

Alter: 

 

Anne-Grete Hansen 

Hanne Eik 

Heidi K. G. Aareskjold 

Ingrid Hinderaker 

Kristen Saltnes Olsen 

Synnøve Vea 

Ragnhild Karin Johnsen 

Imke Wojanowski Schöberle 

Tonje Broch Moe 

Anne-Gro Rue 

Anne Grete Hoelgaard 

Rønnaug Hidle 

Kristin Eksaa Pettersen 

Torunn Larsen 

Kari Meek 

Ellen Hollund 

Ingunn Eikeland 

Randi Ianelli 

Heidi K. Gjersøyen 

Kjersti Riise 

Trine Helland 

Konstanse Hegerland 

 

 

 

Basser: 

 

Kjell Olav Aareskjold 

Svein Størset 

Steinar Inderhaug 

Øystein Bache 

Kjell Johnsen 

Harald Ebeltoft 

Michael Schubert 

Toralf Villy Hebnes 

Rolf Erik Bjørnerem 

August Christensen 
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Vedlegg 3: Semesterplaner våren/høsten 2013. 

 

Semesterplan våren 2013. 

 

 

 

Dag Dato Tid Aktivitet Hvor Repertoar/Diverse 

Mandag 07.01 19.30-22.00 Øvelse (S+T) Hinna kirke Te Deum/Skapelsen 

 Mandag 14.01 19.30-22.00 Øvelse (A+B) 

Mandag 21.01 19.30-22.00 Øvelse (Alle) 

Mandag 28.01 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 04.02 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 11.02 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 18.02 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 25.02 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 04.03 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 11.03 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 18.03 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 25.03 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 08.04 19.30-22.00 Øvelse Frue kirke 

Mandag 15.04 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 22.04 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 29.04 19.30-22.00 Øvelse 

Lørdag 04.05 10.00-14.00 Øvelse Dersom behov 

Søndag 05.05 ? Generalprøve Te Deum 

 Mandag 06.05 Oppmøte 17.30 Konsert  Sandnes kirke 

Tirsdag 07.05 Oppmøte 17.30 Konsert Frue kirke 

Mandag 13.05 19.30-22.00 Øvelse Frue kirke Skapelsen 

 Mandag 27.05 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 03.06 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 10.06 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 17.06 19.30-22.00 Øvelse 

 

----------------Sommerferie----------------- 

 

 

Semesterstart høst: 12. august 2013  
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Semesterplan høsten 2013. 

 

 

 
 

 

Mandag 12.08 19.30-22.00 Øvelse Frue kirke Skapelsen 

 Mandag 19.08 19.30-22.00 Øvelse 

Lørdag 24.08 10.00-14.00 Øvingshelg 

Søndag 25.08 13.00-17.00 Øvingshelg 

Mandag 26.08 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 02.09 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 09.09 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 16.09 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 23.09 19.30-22.00 Øvelse 

Lørdag 28.09 10.00-14.00 Øvingshelg 

Søndag 29.09 13.00-17.00 Øvingshelg 

Mandag 30.09 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 07.10 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 14.10 19.30-22.00 Øvelse 

Tirsdag 15.10 20.00 Prøve m/ork Kulturskolen 

Lørdag 19.10 10.00-16.30 Generalprøve Gand kirke 

Søndag 20.10 13.30-16.00 Prøve  

Oppmøte 18.30 Konsert 

Onsdag 23.10 Oppmøte 17.30 Konsert St.Petri kirke 

Mandag  28.10 19.30-22.00 Øvelse Frue kirke Johannespasjonen 

Mandag 04.11 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 11.11 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 18.11 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 25.11 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 02.12 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 09.12 19.30-22.00 Øvelse 

Mandag 16.12 19.30-22.00 Øvelse 
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Vedlegg 4: Vedtekter Stavanger oratoriekor. 

 

VEDTEKTER  

FOR  

 

Foreningen Stavanger oratoriekor  

 

* * * * * *  

   

§  1 ORGANISASJON  

§  2 FORMÅL  

§  3 MEDLEMSKAP  

§  4 ÅRSMØTET  

§  5 STYRET  

§  6 VALGKOMITÉ  

§  7 ØKONOMI 
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER  

§ 9 OPPLØSNING 

 

 

§  1 ORGANISASJON 

Foreningen Stavanger oratoriekor ble stiftet 20. juni 2011 i Stavanger. 
Navnet til Foreningen skal være: Stavanger oratoriekor. 

Foreningen er åpen for alle som er interessert i og vil bidra til at Foreningen kan 
realisere sine mål. 
Foreningen Stavanger oratoriekor er en uavhengig og frivillig organisasjon som har 
medlemmene samlet til årsmøte som sitt øverste organ. Mellom årsmøter blir 
Foreningen styrt av et styre. Styret velges av årsmøtet.  
   

§  2 FORMÅL  

Stavanger oratoriekor har som formål å fremme interessen for og gleden over å delta 
i fremføring av god korsang, med spesiell vekt på fremføringen av de større 
kirkemusikalske korverk, enten man deltar som sanger, musiker eller som tilhører. 
Koret streber etter kvalitet i sitt arbeid og skal søke å bidra til den musikalske 
utvikling av dets medlemmer, publikum og samarbeidspartnere. 

Stavanger oratoriekor skal bidra til å øke og utvikle sanggleden blant dets 
medlemmer og fremstå som et godt sted å være for sine medlemmer. For 
befolkningen av Stavanger og omegn skal Stavanger oratoriekor og dets virksomhet 
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fremstå som et interessant tilskudd til det kulturelle og musikalske liv i og rundt byen. 
Stavanger oratoriekor kan i tillegg til dette legge ut på turne for å konsertere eller 
delta i prosjekter andre steder.  

Koret kan inngå samarbeid med andre aktører eller delta i forskjellige prosjekter, så 
lenge disse er i tråd med Foreningens formål. Foreningen kan engasjere seg i relatert 
virksomhet som støtter opp under korets formål og interesser. 

Foreningen kan søke tilknytning til interesseorganisasjon eller lignende etter vedtak i 
Foreningens styre. 

Målene skal nås gjennom:  
a) musikalsk utvikling av sangere og dirigent ved ukentlige øvelser og 
seminarer/kurs, 
b) fremføring av større kirkemusikalske korverk og annen relatert musikk, 
c) samarbeid med andre sangere, musikere og andre aktuelle partnere,  
d) deltakelse i samarbeidsprosjekter eller egeninitierte prosjekter,  
e) arrangering av andre aktiviteter, 
f) turné virksomhet, 
f) PR-virksomhet.  
   

§  3 MEDLEMSKAP  

Opptak av medlemmer.  
a) Medlemskap er først og fremst åpen for korets sangere, men det er også mulig å 
tegne medlemskap uten at man tiltrer koret som sanger.  
b) Ved ønske om nytt medlemskap gis det beskjed til Foreningens styre.  
c) Medlemskap gir ikke automatisk rett til å delta som sanger i koret. 
d) Det er kunstnerisk leder som etter samråd med styret bestemmer om koret åpner 
for opptak av nye sangere, på hvilket tidspunkt og til hvilke stemmegrupper. 
e) Opptak som sanger i koret kan være underlagt prøvesang. 
f) Medlemskontingent betales for 2 semester pr kalenderår. Vårsemesteret regnes fra 
1. januar til og med 30. juni. Høstsemesteret fra 1. august til og med 31. desember.  
g) Andel av medlemskontingent refunderes ikke når et medlem melder seg ut av 
Foreningen. 

Medlemmenes plikter. 

Medlemmene plikter å: 

a) arbeide for å nå korets mål  
b) følge korets vedtekter  
c) rette seg etter de vedtak som blir fattet  
d) betale medlemskontingent innen fastsatt frist  
e) gi skriftlig melding til styret ved utmelding, min. 1 måned før ønsket 
utmeldingsdato. 
 

Sangere i koret forplikter seg i tillegg til å: 
f) møte opp til alle øvelser og konserter hvis mulig 
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g) melde fravær til den som fører fremmøteprotokoll eller dirigent  
h) gi skriftlig melding til styret ved ønske om permisjon, min. 1 måned før ønsket 
permisjonsdato. 
 

§ 4 ÅRSMØTET  

Årsmøtet er Foreningens øverste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år 
innen utgangen av mars.  Det skal føres protokoll fra årsmøtet.  

Innkalling  

 
a) Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst  
3 ukers varsel. 
b) Alle medlemmer innkalles til årsmøtet. 
c) Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, skal sendes styret skriftlig innen 2 uker 
før fastsatt dato før årsmøtet. 
d) Sakliste skal foreligge og sendes medlemmene senest 10 dager før fastsatt dato 
for årsmøtet sammen med årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og evt. 
andre relevante dokumenter.  
e) Alle registrerte medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.  
f) Dirigenten har tale- og forslagsrett med mindre hun/han betaler kontingent og er å 
regne som medlem.  

Årsmøtebehandling. 

Foreningens leder er møteleder ved årsmøtet og korets sekretær fører protokoll.  
Årsmøtet skal:  
a) behandle innkalling og sakliste  

b) behandle årsmelding og regnskap  

c) behandle innkomne saker i.h.t. sakliste  

d) fastsette kontingent  
e) foreta valg 

Årsmøtet gjør sine vedtak med alminnelig flertall, med unntak av vedtak om 
oppløsing eller vedtektsendring som krever kvalifisert (2/3) flertall. 

Valg.  
Alle medlemmer er valgbare til tillitsverv. Tillitsverv er basert på prinsippet om 
frivillighet. Valg skal foregå skriftlig dersom det er flere enn en kandidat til vervet og 
dersom ett av medlemmene ber om det.  
Årsmøtet skal velge:  
a) minimum 3 medlemmer til styret og så mange flere medlemmer til styret som 
årsmøte mener er formålstjenelig. Styret konstituerer seg selv. 
b) medlemmene til evt. andre faste komiteer og utvalg,  
c) revisor. 

Styret kan innkalle til ekstra ordinært årsmøte etter vedtak om dette i styret. Når 10 
eller flere av Foreningens medlemmer krever dette skriftlig, skal styret innkalle til et 
slikt ekstra ordinært møte innen en måned etter at kravet er fremsatt. I kravet må 
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sakene, som medlemmene ønsker behandlet på det ekstra ordinære årsmøte, bli 
meldt. 

§ 5 STYRET  

a) Foreningen ledes av et styre på minimum 3 medlemmer. Styremedlemmer velges 
for 2 år, men slik at ikke alle styremedlemmer er på valg samtidig. 
b) Styret konstituerer seg selv. Styret velger blant sine medlemmer en leder, en 
nestleder/sekretær og en kasserer og fordeler de øvrige oppgaver. 
c) Styret holder møte så ofte styrets leder eller nestleder finner det nødvendig eller 
når minst to av styrets medlemmer krever det.  Styret er beslutningsdyktig når minst 
tre av styrets medlemmer, inkludert leder eller nestleder er tilstede. 
d) Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet og setter opp sakliste for dette.  
e) Mellom årsmøtene har styret alle fullmakter til å sikre en god og forsvarlig drift av 
Foreningen i tråd med dens formål og vedtekter, samt andre gyldige vedtak, med 
mindre denne fullmakten er begrenset av disse vedtektene. Selv om oppgavene i 
styret blir fordelt er styrets medlemmer kollektiv ansvarlig for en forsvarlig drift av 
Foreningen. 
g) Leder og nestleder har i fellesskap ansvar for at alle aktuelle saker behandles av 
styret og innkaller til styremøte.  
h) Kassereren skal ha den totale økonomiske oversikt over korets ressurser og sette 
opp årsregnskap.  
i) Styret sørger for at det blir skrevet referat fra styrets møter og sørger for at 
årsmelding blir satt opp. Styret skal til enhver tid ha oversikt over korets medlemmer, 
både aktive og permitterte. 
j) Koret skal ha en kunstnerisk leder/dirigent som utnevnes av styret. Kunstnerisk 
leder/dirigent blir innkalt til og deltar i styremøtene, med mindre han/hun må melde 
forfall eller velger å fratre møtet i enkeltsaker. Kunstnerisk leder/dirigent har forslag- 
og talerett i styret, men ikke stemmerett 
 
Styret søker å oppnå konsensus i styret om sine vedtak men kan gjøre sine vedtak 
ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er det lederens stemme som blir 
utslagsgivende.  

§ 6 VALGKOMITÉ  

Styret fungerer som valgkomité.  
  

§ 7 ØKONOMI  
a) Korets økonomi er basert på medlemskontingenter fastsatt av årsmøtet og 
eventuelle andre tilskudd til korets drift eller aktiviteter. 
b) Foreningen kan drive annet inntektsgivende arbeid så lenge disse er i tråd med og 
støtter opp under foreningens formål og interesser. 
b) Styret skal sørge for betryggende forvaltning av korets midler.  
c) Alle tillitsverv i Foreningen er ulønnet. 
d) Dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsverv dekkes etter forhåndsavtale med 
styret.  
e) Regnskapsåret følger kalenderåret. 
f) Kasserer er ansvarlig for at det settes opp årsregnskap. Årsregnskapet revideres 
av en valgt revisor. Revisorens rapport fremlegges på årsmøtet. 
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g) Kasserer, eller 2 av de andre styremedlemmer i fellesskap, har fullmakt til å foreta 
utbetalinger fra Foreningens konti i tråd med vedtakene i styret. 
 
 
§ 8 VEDTEKTSENDRINGER  

Vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte, 20. juni 2011, og kan endres av årsmøtet 
med kvalifisert (2/3) flertall. 
Forslag til endringer i vedtektene skal meldes skriftlig som årsmøtesak innen frist for 
innmelding av saker til årsmøtet og være begrunnet.  
   

§ 9 OPPLØSNING  

Oppløsning av Foreningen kan vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 
minst 2/3 flertall. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes i samme 
møte med alminnelig flertall.  
   

   

   

   

Vedtekter à jour pr 13.02.2012. 

 

Revisjonshistorikk. 

 

20.06.2011 Vedtektene fastsatt av stiftelsesmøte. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 
 


