
 
 

  11. ORDINÆRE ÅRSMØTE I STAVANGER ORATORIEKOR 2022. 

 

Referat frå årsmøtet 7. og 12 mars 2022 i Frue kirke. 
 

Sak 1. Saksliste som var sendt ut på forhånd, ble godkjent i møtet. 

 

Sak 2. Styrets beretning for 2021 

Styreberetningen ble godkjent ved akklamasjon med en merknad. 

Merknad: Styret teller opp hvem som har betalt medlemskontingent for 2021, og fører eksakt 

medlemstall i protokollen. 

 

Sak 3. Resultatregnskap Stavanger oratoriekor 2021 

Revisor har tatt stikkprøver av regnskapet, og sier at han ikke har avdekket feil eller mangler. 

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Sak 4. Valg av styre og revisor: 

 

Synnøve Vea (gjenvalg), Svein Størset (ny) og Gjert Andre Olsen (ny) ble alle valgt ved 

akklamasjon. 

 

Rene de Vries ble gjenvalgt som revisor. 

 

Sak 5. Kontingent. 
Kontingenten for våren 2022 settes til kr 900. Studenter betaler kr. 450. 

Nytt styre tar stilling til om kontingenten skal økes fra høstsemesteret 2022. Endring av 

kontingenten må vedtas i ekstraordinær generalforsamling. Jr.sak 6 Økonomi 

 

Sak 6 Strategiplaner 
• Strategi for koret 

• Samarbeid med andre 

• Rekruttering, prøvesynging, korklang og balanse mellom stemmegupper, musikalsk stemmefører. 

• Økonomi 

• Praktiske og administrative forhold 

 

 

 

 

 



• Hva slags kor vil vi være?  

Vedtak: Sok vil hovedsaklig fremføre større korverk med orkester, men vil veksle mellom større verk og andre korverk 

med ulike typer akkompagnement 

 

• Samarbeid med andre.  

Vedtak: Sok vil aktiv søke samarbeid ,med andre amatør kor og orkester, musikalsk, organisatorisk og økonomisk. 

Samarbeidet vil være på prosjektbasis. 
 

• Rekruttering, prøvesynging , balanse mellom stemmegruppene. Korklang.  

Vedtak: Nye medlemmer synger for dirigenten for stemmeplassering. Nye medlemmer melder 

fra til stemmefører og korets leder at de ønsker å bli kormedlem og avtaler med dirigenten å 

synge for stemmeplassering. Dirigenten tar hensyn til både stemmekvaltitet og korbalansen når 

opptak blir vurdert. Koret innfører ordning med musikalsk stemmefører for hver stemmegruppe. 

Styret og dirigenten lager retningslinjer for oppgavene til musikalsk stemmefører.  

Forslag fra møtet: Det blir lagt til rette å synge i grupper i forbindelse med korøvelsene og 

seminarer. Det ble ikke stemt over forslaget som legges til i protokollen. 

  

• Økonomi  

Vedtak: Styret søker om økonomisk støtte, fortrinnsvis støtte for dirigentlønn hos Stavanger 

kommune og andre offentlige etater.  Styret vi fortsatt søke private sponsors til støtte for musikalske 

prosjekter Ellers søker vi fortsatt Vo midler, momskompensasjon støtte fra korforbundet og andre. 

Styret oppfordrer medlemmene til aktiv å finne økonomisk støtte hos sine forbindelser, bruke 

tippemidler »Grasrotstøtte»  

 

Styret ber om svar på spørsmål om heving av kontingent/dugnadsarbeid. 

 Forslag: Stavanger kommune kan ha ledige kulturmidler. Kormedlemmer kan arbeide aktivt 

for å søke om tildeling av ledige midler. 

 

• Praktiske og administrative forhold.  

Vedtak: Søknad om nye stoler og bedre belysning tas til orientering. 

 

Sak 7. Innkomne forslag og kommentarer 
 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet i Stavanger oratoriekor gir styret myndighet til å opprette komiteer/arbeidsgrupper etter 

behov. Styret oppnevner medlemmene og gir gruppenmandat. Et av medlemmene bør også være 

styremedlem. Gruppen/komiteen gir innstilling til styret. Styret beslutter. Informasjon om komiteer/ 

arbeidsgrupper som er opprettet av styret, blir meldt inn på korets hjemmesider og FB sider og tas 

inn i styrets årsmelding. 

 

Stavanger 28 mars 2022 

 

X
Ellen Steinsbø

X
Signe Are Knutsen

 
 


