Referat 7. ordinære årsmøte Stavanger Oratoriekor,
26.02.2018.
Sted
Dato
Tidspunkt
Deltakere
Referent

Frue kirke
26.02.2018
Frue
42 medlemmer deltok på årsmøtet
May Britt Stange

Sak nr.

Sak

1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent

2

Styrets beretning for 2017
Styrets beretning var sendt ut til korets medlemmer i forkant av årsmøtet. Korets leder Hanne Eik
gjennomgikk årsberetningen. Det var ingen kommentarer til beretningen.
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Vedtak: Styrets beretning for 2017 – enstemmig vedtatt.
Regnskap 2017
Regnskap- og balanseoversikt var sendt ut til korets medlemmer i forkant av årsmøtet. 2017 viste
et underskudd på drifstresultat på kr. 20700,48. Årsaken til det var blant annet manglende
sponsorstøtte.
Vedtak: Det var ingen kommentarer til regnskapet for 2017- enstemmig vedtatt.
Kasserer berømmet kormedlemmenes innsats med billettsalg til korets konserter.
Følgene ble belønnet for mest solgte billetter:
Vår 2017
Ellen Hollund og Anne Paust- Andersen, solgte begge for kr 1600.Høst 2017
Liv Rustenberg, solgt for kr. 2300.De kunne velge mellom gavekort på kino eller blomster som takk for innsatsen.
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Forslag fra styret
Styret foreslo å foreta enkle presiseringer om fremmøte, fravær og deltakelse på konserter samt
regel om kontingentbetaling ved permisjon, ref korets vedtekter § 3 Forslag om endringer var
sendt til styrets medlemmer i forkant av årsmøtet.
§ 3.1 Opptak av medlemmer pkt. h, styrets forslag: Medlemmer i permisjon betaler halv
kontingent.
Vedtak: Vedtatt mot to stemmer
§ 3.3 Retningslinjer for sangere pkt e, styrets forslag: Stille godt forberedt til øvelsene med orkester
før og på konsertene. Dersom en sanger ikke deltar på orkesterprøvene vil hun/han ikke kunne
delta på konserten.
Foralg om endring til …. hun/han normalt ikke kunne delta på konserten
Vedtak: Vedtatt mot en stemme.
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Innkomne forslag
Forslag fra Anne-Helén Larsen: Med referanse til årsmøtepapirene sendt ut til korets medlemmer i
forkant ble det ikke realitetsvotert over forslagets 3 første punkt da disse ble ansett
sammenfallende med styrets forslag. Punkt 4 ble ikke støttet av styret. Punkt 4 ble heller ikke votert
over, noe det skulle ha vært.
Valg
Korreksjon: Synnøve Vea er ikke på valg hun ble valgt for to år på årsmøtet 2017.
To styremedlemmer er på valg 2018, Hanne Eik og Harald Ebeltoft.

Styret foreslo gjennvalg på Hanne Eik og Harald Ebeltoft samt at styret for 2018 økes med ett
medlem, forslag kandidat Anne-Helén Larsen.
Som revisor ble foreslått Rønnaug Hidle, gjenvalg.
Vedtak: Enstemmig godkjent
Styret i Stavanger oratoriekor 2018 har følgende sammensetning:
Hanne Eik (gjenvalg 2 år)
Haralad Ebeltoft (gjenvalg 2 år)
Synnøve Vea (ikke på valg)
Clive Wilson (ikke på valg)
May Britt Stange (ikke på valg)
Anne-Helén Larsen (ny)
Styret konstituerer seg selv og fordeler styrets oppgaver.
Revisor Rønnaug Hidle

