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Stavanger oratoriekor 
Referat styremøte 2016-07 

    
 Dato 21.06.16  
 Deltakere  Ole Karsten Sundlisæter,Hanne Eik, Synnøve Vea, Harald Ebeltoft, May Britt 

Stange 
 

 Forfall 
Møteleder 
Referent  

R. Karin Johnsen 
Hanne 
May Britt 

 

    
   
   
   

Sak nr. Saker Ansvar 

35/16 

Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og saksliste godkjent med følgende merknader, 
semesterplan og hjemmesider legges til under  sak 40/16 adm forhold.  
 

 

36/16 Godkjenning av referat fra styremøte 2016 – 2, 24.02.16 
Referat gjennomgått og godkjent 
 

 

37/16 Økonomi  
Inntekter: 
Billettinntekter:  
Per dags dato, kr. 58 205.-Beløpet vil nok bli noe høyre da ikke alle «egen solgte» billetter er 
registret på konto per 21. juni. Budsjettert: 60 000.- 
Utgifter: 
Underbudsjettert på reiseutgifter. I fremtidige prosjekt budsjetteringer må transport utgifter med 
regnes, ref sak nr 38/16.  
Faktura på stemming av piano pålydenede kr 1300.- sendes Sandnes kirke. 
Per i dag har konserten et underskudd på 20 000.- Det vil bli noe redusert når alle utgifter er 
betalt samt oppdatert oversikt på bill. inntekter.  
Status innbetalt kontingent og noter: 
Etter gjennomgang av utestående kontingent og ikke betalte noter var det ca 15- 20 
medelmmer som ikke har betalt kontingent og eller for noter. Synnøve har sendt påminnelse. 
Økonomi status versus budsjett: 
Det er mer innbetalt kontingent enn budsjettert..  
Resultat per. 31 mai er positiv, pluss 15 000 og likviditeten er god. 
 
 

 

38/16 Prosjekt: Verdis Requiem, evaluering 
Kunstnerisk:  
Gode gjennomførte konserter med gode musikere og solister samt at koret var på sitt beste 
begge dagene. Godt publikumsoppmøte i Stokka kirke søndag kveld med ca 200 solgte bill.  
Teknisk: 
Ved transport av utsyr må det leies inn bil som har plass til alt utstyr og eventulet lift ved tunge 
løft (som denne gang – pauker). 
Leie av bil må inn i prosjektbudsjettering. Det bør være en komite som planlegger/har ansvar 
for «sjauing». Harald spør om Rene kan bidra. 
Billettsalg i kirkene godt tilrettelagt.  
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Annet: 
Rapport til Sandnes kommune: Synnøve 
Rapport til korforbundet: May Britt 
  

39/16 Prosjekt: Messias 
Bestilling av noter: 
Det blir bestilt 80 notehefter med mulighet for å retur for ikke solgte hefter, Bärenreiter (urtext) 
Prosjektkor: 
Iht til prosjektet deltakere til Messias, så er det OK som må sette standard iht oppmøte på 
øvelser. Samt at det må bli gitt ens melding til alle deltakere. Om noen har ekstra  lang vei til 
øvelse kan de ta kontakt med OK for å avtale antall øvelser de må møpte på.  
Justert budsjett: 
Musikere og solister: 
Lokale solister, honorar kr 7000.- x 2 konserter per solist 
Det vil også være lokale musikere, honorar kr. 5000 x17  
Publisitert:  
Justert til kr 10 000.- 
Leiebil  
Kr 3000.- 
Leie av kirke: 
Ingen leiekostnader på Jørpeland. Det mæ være en forutsetning på Bryne også.  
Konsertdatoer: 
29. november (tirsdag) – forslag til nytt konsertsted, Bryne kirke. Synnøve sjekker om det er 
ledig i kirken og eventuelle leiekostnader. 
30. november (onsdag), Jørpeland kirke. 
Begge dager, konsertstart kl 19:00 
Markedsføring – sponsorer: 
Korforundet x2 søknader:May Britt 
Time og Strand kommune: Hanne 
De «private»: Synnøve 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40/16 Administrative forhold  
Kontrakt med Ole K: 
Ole K tar ansvar for at kontraktskriving blir gjennomført.   
Oppstart nytt semester – avklaringer 
Semesterplan høsten 2016: 
Oppstart 22. august.kl 19.30 
 
Øvingshelger- stemmeøvelser 
27. august øvingshelg (lørdag) 
10.00 – 12.30 sopran 
13.00 – 15.30     tenor 
28 august  øvingshelg (søndag) 
16:00 – 18:30  alt 
19:00 – 21:30  bass 
 
25. september øvingshelg (lørdag) 
16.00 – 18.30 sopran og tenor 
19.00 – 21.30    alt og bass 
 
26. november (lørdag)  
10:00 – 13:00 hele koret 
28. november (mandag) vanlig øvelse kl 19:30 
 
Styret er enig om at ved oppstart så må det settes krav til korets medlemmer iht følgende: 
Ikke bruk av mobil under øvelsene 
Ro under øvelsene blant annet når andre stemmer enn vår egen blir øvd inn. 
Rutiner ved fravær  
Ole K vil ha informasjon om fravær som blir meldt til konserter 
 
Hjemmesider: 
Det er behov for fornyelse av korets hjemmesider. Koret overtar domene for hjemmesidene. 
Harald kommer med forslag til lay-out og bestiller server plass på one.com  
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Styremøter høsten 2016: 
30.august kl 17:00 
4. okotber kl 17.00 
15. november kl 17:00 

  
41/16 Samarbeid med Agder symfoniorkester 

Status fremdrift: 
Styret drøfter dette videre på styremøte 30.08. 
 

 
 
 

42/16 Eventuelt 
Intet meldt til eventuelt. 

 

 


