
REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKJÆRGÅRDSKORET 21.3.15 PÅ RESTAURANT VENEZIA, TEIE 

 

Vi var 15 deltakere på årsmøtet.  

 

Laila åpnet møtet. 

Innkallingen ble godkjent. 

Valg av møteleder: Willy 

Valg av referent: Tore 

Valg av to til å undertegne protokollen: Terje og Rita 

 

Årsberetningen fra styret ble opplest av Tore og godkjent med følgende tillegg som var falt ut: 

«Vi sang i bryllupet til Arild Ottosen 28.6. på Fram i Slagen». 

 

De øvrige årsrapportene ble ikke opplest da alle hadde fått årsmøtepapirene tilsendt pr e-post 

eller vanlig post på forhånd. Det gjaldt årsrapportene fra materialforvalter, arrangementskomitéen 

og reisekomitéen og disse ble godkjent uten merknader.  

 

Regnskapet for 2014 ble opplest av Kjell da kasseren (Wenche) var forhindret fra å møte. 

Det ble noen merknader til regnskapet: Det virker litt uoversiktelig. Regnskapet manglet  

balansen og inntekt fra grasrotandelen. Inntekter og utgifter tilknyttet konsertene må komme  

tydeligere fram.  Underskuddet skyldes vesentlig store utgifter i honnorar til solister på konsertene. 

Regnskapet ble godkjent med disse merknader. 

 

Budsjett for 2015. Det var litt vanskelig å tolke budsjettet, men høyere enn fjorårets regnskapstall.  

Vi må heve kontingenten hvis vi ikke får flere medlemmer. Det har vært store utgifter til dirigent 

ved konserter og andre arrangementer. Nytt styre bør ta opp kontrakten med dirigent om honorar. 

Vi tar eventuelt et ekstraordinært årsmøte hvis vi trenger å gjøre endringer i budsjettet siden det 

er en del uklarheter. Det ble godkjent med disse merknader. 

 

Innkomne forslag.  

1. «Verv for 1 år istedenfor 2 år.» Ble nedstemt mot 1 stemme for. 

2. «Endre øvelsestiden til 1900 – 2130 fra 15.10. - 15.3. og fra 1930 – 2200 vår og  høst». 

     Dette må tas opp med dirigenten. Hvis det passer, så øver vi fra 1930 – 2200 

     når vi innfører sommertid i slutten av mars og fra 1900 – 2130 når sommertid oppheves 

     i slutten av oktober. Enstemmig vedtatt. 

3.  «Årsmøtet vedtar at Skjærgårdskoret reiser på 3-5 dagers tur til Svalbard 2016». 

     Det ble en del diskusjon. Noe uenighet om hvor dyrt eller billig det er på Svalbard, 

     men utenfor høysesongen i slutten av mai skal det være rimelig. Der finnes kor og 

     det er bluesfestival vi kan delta på. Vi kan til og med ha konsert som vi får inntekter 

     fra. Det blir en del jobb for å planlegge alt. Det settes ned en arbeidsgruppe på to 

     personer som er underlagt årsmøtet. Øvre kostnadsramme er kr 7500,- pr person. 

     Koret subsidierer halvparten. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  

4.  «Redusert deltakelse på 17. mai sett i forhold til korets nåværende situasjon». 

     Vi kutter ut noen arrangementer   sang på Teie torv og deltakelse i toget   

     og satser på Tinghaug, Minneparken og Gipø. Enstemmig vedtatt.   

5. «ARK deles i to grupper – en for vår-arrangementer og en for høst-arrangementer.» 

     Dette utsettes. Vedtas av nytt styre.  

 

Valg. 

 (se neste side). 

 

 

Tore Stålerød 

referent 



 

Skjærgårdskoret 

Valg 2015/2016 

 
 

Verv Nåværende Valgperiode Forslag Kommentarer 

Leder Sverre Krohn På valg Willy Wahl For 1 år 

Nestleder Laila Stadnes På valg Hanne Langøe For 1 år 

Sekretær Tore Stålerød    

Styremedlem Arr.kom Hanne Langøe    

Styremedlem/varamann Sille Smestad 

Sandnes 

På valg Laila Stadnes  

Kasserer Wenche Gotteberg    

Revisor Kjell Bjørk    

 Willy Wahl  Terje Varpe  

Matrialforvalter Aarstein Vigulf    

 Edle Wahl På valg Kathe Kristoffersen  

Arr. kom Hanne Langøe På valg Edle Wahl  

 Vigdis Studsrød På valg Rita Kaltvedt  

 Ellen Lislegaard    

 Solveig Eklund    

Reisekomitè Gro Hornes    

 Hege S.Nilsen    

Notearkivar Siri Eilertsen På valg Marianne Erstad  

 Inger Johanne 

Hessner 

   

Valgkomitè  På valg Sissel Nordahl Innstilles på 

årsmøte 

 Terje Varpe På valg Terje Varpe Innstilles på 

årsmøte 

Stemmekontakt sopran  Velges av 

stemmegruppa 
Siri Eilertsen Avventer 

Stemmekontakt alt  Velges av 

stemmegruppa 
Rita Kaltvedt Avventer 

Stemmekontakt tenor  Velges av 

stemmegruppa 
Tore Stålerød  Her kan du vel 

svare selv 

Stemmekontakt bass  Velges av 

stemmegruppa 
Terje Varpe OK 2015 – 16 

  

 

 

 

 

 

 

 


