Stavanger Oratoriekor
Referat 18.04.2017-04
Dato:
18.04.2017 kl 18.00
Deltakere Clive Wilson, Hanne Eik, Synnøve Vea, Harald Ebeltoft, May-Britt Stange,
:
Forfall:
Timothy Miller
Sted:
Hjemme hos Hanne, Seehusensgt. 52 c
Forslag til dagsorden:
Sak nr.
26/2017
27/2017

28/2017

Sak
Godkjenning av innkalling og dagsorden styremøte 2017-04
Godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte 2017-03, 16.03.17
Godkjent
Konserten i mai:
Stemme klaver:
Det er behov for stemming av klaveret. Oratoriekoret tar kostnadene.
Betaling:
kr 200 (studenter: 150.-)
Blomster:
Til solister og Timothy = 3 x 1 rose (orange)m/grønt, hvor Musegaten blomster.
Vi spør Reidun Erga om hun kan ta ansvar for å overlevere blomster.
Tidspunkt oppmøte:
17.45
Antrekk:
Herrer: Sort bukse/hvit skjorte (ikke slips)
Damer: Sort bukse/skjørt og svart og eller hvit overdel
Publisitet:
Konsertinformasjon til ”Hva skjer” (Aftenbladet) og ”Pluss” (Rogalands Avis), minimum
en uke i forkant
Konsert informasjon til INN (Næringslivsforeningen)
Program:
Program trykkes hos Rogaland musikkråd og nummereres slik at vi får eksakt antall
publikum.

I programmet proriteres kortekster.
Billettsalg:
Følgende blir spurt om å hjelpe til med billettsalg:
Kjersti de Vries
Anja (Øystein)
Rolv Stokka (?).
29/2017

30/2017

Ansvar

Høstsemesteret
- Innkjøp noter – kontakt med Goost
Synnøve kan bestille noter når vi vet antall.
- Konsertdato, semesterplan
Oppstart høstsemesteret 14. August, er ok
Han er også positiv til julekonsert og har diverse forslag til program
Datoer for konserter i november vil han komme tilbake til.

Hanne

Harald
Hanne

May
Britt
Harald

Synnøve

Synnøve

Langtidsplanlegging: Oversikt aktuelle korverk
Clive

31/2017

32/2017

”Back log” liste over aktuelle korverk, slik at vi til enhevr tid har alternativer å velge. Clive
(”planleggingssjef”) har ansvar for dette. Øystein må bli informert om dette. Listen
legges på toppen av dropboksen vår.
Økonomi:
- Status innbetalt kontingent for våren
Ca. 49 innbetalte medlemskontingenter
- Utbetaling støtte Messias
All utbetaling støtte gitt til Messias prosjektet er blitt utbetalt.
- Tilsagn støtte Britisk aften
Ingen tilsagn så langt.
Administrative forhold
- Gjennomgang av styrets oppgaver og oppgave fordelingen blir som sist periode.
Clive overtar kaffiliste og ansvar for at det er kaffi, etc.
- Kontakt med ten Napel: kontrakt / honorar/ reiseutgifter
Hanne hadde ikke fått noen tilbakemelding – utsettes til tilbakemelding fra ten
Napel.

Synnøve

Hanne

Hanne vekkreist 24.4.:

Oppfordre billettsalg (kr 200), oppheng plakater, antrekk etc

33/2017

Eventuelt
Ingen saker ble meldt.

May
Britt

