
 

 

 

 

 
Referat - Stavanger Oratoriekor 
8. ordinære årsmøte 18.02.2019 

    

 Dato: 18.02.2019, 20:50 – 21.30  
 Deltakere  37 medlemmer   
 Sted:  

Referent: 
Frue kirke 
May Britt Stange 

 

   

 
1 

Sak 
Godkjenning av innkalling og saksliste  
Innkalling og saksliste ble godkjent. 

Ansvar 

2 Styrets beretning for 2018  
Styrets beretning var sendt ut til korets medlemmer i forkant av årsmøtet. Korets leder 
Hanne Eik gjennomgikk årsberetningen,med følgende kommentarer: 
 
Side 5, «Oppfølging vedtak på årsmøtet», korrigeres til 2018. 
Side 7, «Dirigent»,  gjensidig fornyelse korrigeres til gjensidig oppsigelse 
Styreleder takket Torhild Dahl for innsatsen med å lage konsertplakater 
Takk også til Ingeborg Dirdal for tilrettelegging/hjelp til deling på sosiale medier 
 
Styrets beretning for 2018 ble enstemmig vedtatt. 

 

3 Regnskap 2018 
Regnskap- og balanseoversikt var sendt ut til korets medlemmer i forkant av årsmøtet. 
Regnskap for 2018 viste et overskudd på driftsresultatet på kr 3.008,- 
Regnskap er revidert av korets revisor, Rønnaug Hidle 
Styreleder berømmet korets medlemmer for flott billettsalginnsats til korets konserter 
 
Regnskap for 2018 – enstermmig vedtatt  

 

4 Forslag fra styret: Kontingentøkning. 
Det har ikke vært økning av kontingenten siden våren 2016. Mindre tilgang på 
tilskuddsmidler har gjort at det har blitt mer press på medlemmenes billettsalg til 
konserter. 
Styret forslår en økning til kr 1000.- per semester fra august/høstsemesteret 2019. 
 
Forslag fra Inger Messmer om å øke kontingenten til kr 900.- fra 
august/høstsemesteret 2019 
1. avstemming: 
Økning av kontingent: Vedtatt mot 5 stemmer. 
2. avstemming: 
Inger Messmers forslag, økning av kontingnet til kr 900.- per semester- 27 stemmer 
Styrets forslag: økning av kotingent til kr 1000.- per semester – 8 stemmer. 
 
Vedtak: Kontingenten økes til kr 900.- per semester fra august/høstsemesteret 2019. 
Halv pris studenter/skoleelever ihht vedtektene. 

 

5 Valg 
Med referanse til vedtektene er styret foreningens valgkomite. 
Clive Wilson og May Britt Stange har valgt å tre ut av styret etter endt periode. 
 
Følgende kandidaterer innstilt til styret: 
Bernhard Gjertsen, ny 2 år 
Inger Messmer, ny 2 år 
Synnøve Vea, gjenvalg 2 år 
Samtlige 3 kandidater valgt ved akklamasjon 
 

 

http://stavangeroratoriekor.no/


Øvrige styremedlemmer ikke på valg i 2019. Styret består etter valget av følgende 
medlemmer:  
 
Hanne Eik  
Harald Ebeltoft  
Synnøve Vea, gjenvalg 2 år 
Anne - Helén Larsen  
Bernhard Gjertsen ny 2 år 
Inger Messner ny 2 år 
 
Styret konstituerer seg selv og fordeler styrets oppgaver. 
 
Valg av revisor : 
Styrets innstilling: Gjenvalg av Rønnaug Hidle (1 år). 
Valgt ved akklamasjon  
 
 

 
 
Styret, 4. mars 2018 
 
Hanne Eik 
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Inger Messmer 
 


