
  

REFERAT FRA STYREMØTE  1/22  -  MØRE OG ROMSDAL SANGERFORUM 

Møteleder: Else Marie Sted: på Ona hos Tove  

Referent: Tove Hansen Dato: Lørdag 19. febr.2022     Tid: 09:40- 14:00 

Møtedeltakere: Else Marie Outzen, Tove Hansen, Gry Gjerde og Bjørn Stomsvik  

Meldt frafall: 2. vara Kristine Nakken, Lasse Larsson Fjørtoft og Lisbeth Hagen 

Sak Innhold Ansvar 

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Enstemmig godkjent  

ElseM/styret 

2/22 Godkjenning /gjennomgang av forrige møtereferat  

3/22 Årsmøte 2022 – gjennomgang av årsmøte-dokumenter / 
årsmelding  
Innkalling sendt 21.01.22. Informasjon og påmeldingsskjema 
ligger også ute på vår hjemmeside. Gjemneskoret og 
Kammerskoret har fått tilsendt retningslinjer, og oversikt over 
kor m/ledere, samt det sittende styret.  
 
Vi bestemte oss for å gjennomføre årsmøtet både fysisk, på 
Linjebygg, og med mulighet til å delta på Teams.  
 
Vi gjennomgikk og korrigerte Vedtekter, Handlingsplan og 
Årsmelding. Endringer oppdateres, Vedtektene må godkjennes 
av årsmøtet. 
 

Fastsette arbeidsoppgaver for styret under årsmøte.  
Vi fordelte oppgaver under årsmøtet, eget skriv. 

 
 
 
ElseM følger 
opp 
valgkomiteen 
 
Tove sender ut 
lenke på Teams 

4/22 Gå gjennom innkommet svar vedr. utsendt spørreskjema  
Tre kor har respondert. Utfra tilbakemeldingene snakket vi om å 
opprette en liste over instruktører som korene selv kan kontakte. 

 

5/22 Ny søknad vedr. driftstilskudd – M&R fylkeskommune – kultur 
Søknadsfristen for å søke om driftstilskudd fra M&R 
fylkeskommune v/kultur er satt til 1.april.  
Mange rare spørsmål, som vi prøvde å besvare etter beste evne! 
Else Marie noterte, og svarer og sender inn, så får vi se om det 
holder! 

 

6/22 Søke tilskudd til aktivitet i Frivillighetens år  
Støtteordningen VÅR DAG retter seg mot barne- og ungdoms-
arrangement. Bjørn har skrevet en sak som er videresendt NS, 
hvor han løfter fram viktigheten av støtteordninger også for 
voksen-aktiviteter, som kor og korps. Fokus på barn- og ungdom 
er viktig, men uten aktive voksne som driver med samme 
aktivitet så blir rekrutteringen laber. Han stiller spørsmål om 
offentlig myndigheters håndtering av føringer i kulturloven. 

 

 Eventuelt 
Korbrosjyre: kun 3 kor har sendt inn svar. Vi diskuterte om MRSF 
skal arrangere korfestival? Eller om vi heller skal bistå kor som vil 
arrangere, og som trenger bistand. 

 

Molde, 21.2.2022 

 

Tove Hansen 


