Stavanger oratoriekor
Referat styremøte 2018-02, 05.03.2018
Dato
Deltakere
Sted:
Referent:
Sak nr.
11/2018
12/2018
13/2018

14/2018

15/2018
16/2018

05.03.18 kl 17.15
Clive Wilson, Hanne Eik, Synnøve Vea, Harald Ebeltoft, Anne-Helén
Larsen, Goos ten Napel, May-Britt Stange,
Frue
May B Stange

Sak
Godkjenning av innkalling og dagsorden styremøte 2018-02
Godkjent
Godkjenning av referat fra styremøte 2018-01, 29.01.18
Godkjent
Fordele oppgaver styret
Hanne leder
Clive overtar som kasserer
Harald nettside facebook, praktisk/”sjauer”, logistikk etc.
May Britt sekretær, billettsalg, betaling - salg av noter
Anne-Helén overtar kaffeliste, innkjøp av kaffe etc.
Synnøve kunstnerisk rådgiver
Budsjett 2018, (ref. punkt 4 forrige møte)
Fjorårets budsjett er brukt som utgangspunkt for 2018 budsjettet samt planlagte
konserter i 2018.
Kommentar til budsjettforslag:
Antall medlemskontingenter må økes. 60 (55 pluss at 10 medlemmer i permisjon
betaler halvkontingent).
Billettinntekter er for høyt, må justeres ned,
Med endringer i budsjettet vil vi gå i null driftsresultatet
Praktisk;
Synnøve har ryddet på dropbox startet på budsjett tom februar. (Praktisk tilrettelagt).
Clive må få tilgang til VIPPS samt ”opplæring” av Synnøve
Status stemmebruksseminar
Det er ikke kommet forslag til ny dato for stemmebruksseminar.
Konsertene 20. og 21. mars
Praktiske forhold
- Trapper, rigging sangere (ha styring med hvem står hvor)
- Transport solister og sangere Riska, dette tas på neste øvelse (12. Mars)
- Kormedlemmene oppfordres til å organisere slik at flere kjører sammen.
- Oppstilling/inngang: Dette må øves inn på stedet
- Billettsalg, Hanne sjekker om billettsalg i Riska –
- Oversikt over antall publikum: Teller hoder de som kjøper får en
dokumentasjon som de gir fra seg til kontrolløren.
- Programhefte, Hanne i ferd med å lage program. Oversettelsen legges inn i
programmet.
- Blomster Harald: Til solister og dirigenten 5x2 røde roser, Harald spør Rene
om å dele ut blomster

Ansvar

Synnøve

Synnøve

Synnøve
Alle

Hanne
May Britt

Harald

Verkorientering v/ Per D. Har sagt ja til å holde verkorientering 10 – 12 min
17/2018

Oppfølging vedtak årsmøtet

Hanne

18/2018

Det må purres på utestående kontingent.
Være oppmerksom på halvkontingnet for de som er i permisjon.
Eventuelt
CV, Tian Qin (tenor)
Noter til høstens prosjekt er kommet
Klaverstemme noter mangler, Hanne kjøper i Tyskland.
Ref høstkonsert viktig at det er kirke med flygel som konsertlokale ha den ene
konserten i Frue kirke. Hanne sjekker hvilke kirker som har flygel i Sandnes og omegn.
Siste øvelsesdag før ferien 18. juni. Vi satser på å få til en ”sommeravslutning” den
kvelden

Goos
Hanne

Hanne

