Referat fra årsmøte i Norges Kirkesangforbund Stavanger
26.sept. 2020 kl 16.00 i Hillevåg kirke

Årsmøtet for Norges Kirkesangforbund Stavanger skulle egentlig vært avholdt 14.mars i
Nærbø kyrkje, men på grunn av korona-pandemien ble dette avlyst. Styret vedtok deretter
å avholde et enkelt årsmøte 26.september i stedet.
Det var 11 personer til stede: 6 styremedlemmer, valgkomitéens formann og fire delegater
fra Jæren kammerkor, Hillevåg og Hinna menighetskor og Schola Solensis.
1 Godkjenning av innkalling
Innkalling ble godkjent
2 Valg av referent
Ragnhild E. Hoel ble valgt
3 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
4 Valg av møteleder
Ole Hodnefjell ble valgt
5 Styrets årsmelding for 2019
Det kom forslag om å føye til at ingen hittil har søkt på midlene (kr. 25.000,-) som
kordirigenter kan søke om til bl.a. å dra på kurs. Styret fortsetter informasjonsarbeidet om
blant annet disse midlene, men det er ofte liten respons på eposter som blir sendt ut.
Medlemskorene er dessverre ikke flinke til å oppdatere kontaktinformasjon.
Det ble poengtert at det er viktig å huske at årsmeldingen er et historisk dokument, så det
kan være greit å ha med f.eks. navn på kor og korledere som var med på salmekveld i
Udland. Det er skrevet et omfattende referat fra salmekvelden i Udland som også blir lagt
som vedlegg til dette referatet.
Årsmeldingen ble godkjent.
6 Revidert regnskap
Regnskapet ble lagt frem av Sigmund Haaland. Utsendt regnskap hadde dessverre fått litt
rar formatering, men riktig regnskap ligger på www.kirkesang.no/stavanger, og blir
dessuten lagt ved som vedlegg til dette referatet.
Regnskapet viser et underskudd på kr 21.382,-. Bankbeholdning er kr 155.271,-.
Regnskapet ble tatt til etteretning.
7 Fastsette kontingent
Styret foreslår å beholde kontingenten uendret på kr 40,- pr medlem. Dette ble enstemmig
vedtatt.
8 Handlingsplan 2020 -2021
Et punkt i handlingsplanen omhandler nettside og facebookside. Medlemskorene er ikke
lenger avhengig av nettsiden og facebooksiden til kirkesangforbundet, siden de ofte har

sine egne sider der de deler konserter og andre arrangementer med sine
«facebookvenner». Det ble derfor fremmet forslag om å legge ned facebooksiden, men
hjemmesiden bør beholdes så styret kan legge ut f.eks. sakspapirer. Styret tar det opp til
vurdering.
Nye punkt på handlingsplanen:
* Styret bes drøfte om det hadde vært en idé å lage en veiledning for hvordan kor kan
skaffe penger og komponister til bestillingsverk ved store anledninger. Det kom forslag om
at styret v/Arne Hadland henvender seg til Nils Henrik Asheim og Arnfinn Bjerkestrand for
å få laget en slik veiledning. Styret arbeider videre med saken.
* NKSF-S vil arbeide for å få laget et bestillingsverk til 90-årsjubileet i 2023. Årsmøtet ber
også styret om å nedsette en jubileumskomité.
Handlingsplanen er vedtatt med tillegg.

9 Budsjett
Budsjettet er foreslått med et merforbruk på 22.850. Dette ble vedtatt.
10 Valg – valgkomitéens forslag:
● leder Ole Hodnefjell (gjenvalg for 1 år)
● styremedlemmer
Sigmund Haaland (gjenvalg for 2 år)
Magnhild Mo (gjenvalg for 2 år)
● varamedlemmer
Ingrunn V. Særheim - Jæren kammerkor (gjenvalg for 1 år)
Else Marie Edland - Rennesøy (ny for 1 år)
Arnfinn Tobiassen - kantor i Avaldsnes (gjenvalg for 1 år)
● geistlig representant: Det lyktes ikke valgkomitéen å finne noen geistlig
representant før årsmøtet, så de overlater til det nye styret å finne dette.
● (ikke på valg: Arne Hadland, Leiv Rossehaug, Ragnhild E. Hoel)
● revisor
Mette Kvalevåg (gjenvalg)
● ny valgkomite
Alf Sigmund Østreim - Gand kirkekor (leder)
Sofie Eikill - Udlandkoret
Solvor Kvåle Konstali - Lund menighetskor
Valgkomitéens forslag ble valg med akklamasjon.

Til orientering: Årsmøtet i 2021 er foreslått lagt til søndag 14.februar eller 21.februar.
Referent Ragnhild E. Hoel

