
ÅRSgeRETNING FOR SLEMDAL SKOLEKOR 2016

Slemdal skolekor har som formål å fremme elevenes sanginteresse og sangglede. Koret er tilknyttet
Slemdal skolekrets og jobber aktivt for å representere Slemdal skole. Koret er tilsluttet Ung i Kor/

OBU som organiserer barnekor, skolekor, ungdomskor, studentkor og unge vokalensembler i Norge.

Styret har hatt flere styremØter våren og høsten 2015 for å planlegge korets aktiviteter og

arrangementer, samt håndtere administrative oppgaver. Styret har vedlikeholdt korets nettside

http://slemdalskolekor.net/ med informasjon om korets aktiviteter, øvingstider. kontaktinfo og

annen praktisk informasjon, og videreført korets påmelding og kontingentbetalingen via

www.deltager.no.

I 2016 har styret særlig arbeidet med å tilrettelegge for et godt kortilbud etter at Slemdal skole flyttet
til midlertidige lokaler i FO-bygget på Huseby høsten 2016. Vi har vært i tett dialog med skolen for å

få til et øvingstilbud tilpasset ny timeplan, et egnet Øvingslokale og et godt transporttilbud tilfra
korøvingen. Det tok tid å få avklart dette pga. en komplisert planleggingsprosess for skolen, men

styret er tilfreds med resultatet og samarbeidet med skolen er meget godt.

Ny timeplan medførte at øvingene fra høsten 2015 ble delt i to i stedet for tre, ved at juniorkoret

øver sammen med hovedkoret på deler av deres Øving. @vingen foregår etter skoletid, men i

aktivitetsskoletiden. Koret øver i musikkrommet i 1. etasje, og med dagens medlemsmasse er det
tilfredsstillende. Koret får låne vrimlearealet i 3. etasje til konserter. Skolen har satt opp egen

busstransport etter korøvingen til hovedkoret slik at alle kormedlemmer som ikke går på AKS får
transport hjem rett etter øvingen. Koret finansierer selv taxitransport til Slemdal FO for de 4

medlemmene på Midtstuen,

Slemdal skolekor hadde ved årsslutt 45 aktive korbarn, fordelt på aspirantkor (1.trinn), juniorkor (2.

og 3. trinn) og hovedkor {4.-7. trinn). Det er en merkbar nedgang i antall medlemmer fra 2015, som

trolig skyldes flytting til Fo-bygget. Vi har nå fått et godt og forutsigbart øvingstilbud, og korstyret og

dirigent vil i samarbeid med skolen ha rekrutteringskonserter vinteren 2OL7 for å få flere medlemmer

til koret. Det vil alltid være en utfordring å holde på de eldre barna fordi mange av korbarna har
prioritert aktiviteter i lL Heming som foregår i samme tidsrom.

Korets dirigent, Marius Solevågseide og pianist, Håkon Øyen, har vært ansatt siden 2014. Marius og

Håkon har videreført arbeidet med å skape engasjement og sangglede i koret, og koret har hatt en

vedvarende fin musikalsk utvikling under Marius' ledelse. Marius har sin musikk-/sangutdannelse fra
lnstitutt for musikk, Universitetet i Agder, og erfaring som sanglærer (lektor og sangpedagog) og

kordirigent. Håkon har bachelorgrad i piano og master i Musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han

arbeider bl.a. som musikk- og forlagskonsulent, band- og pianopedagog og som frilans pianist.

Aktiviteten i koret har vært høy med mange opptreden og kortreff for både de eldste og de yngste

korbarna. I løpet av året har koret gjennomført følgende arrangement /opptreden:

. Hovedkoret hadde ijan./feb. et samarbeidsprosjekt med hovedkoret på Vinderen skole

. Aspirantkortreff i mars

. Minikonsert for beboerne fiuni) ved Vinderen bo- og servicesenter
r Koret sang i Ris kirke 2. påskedag
. Vårkonsert iSamlingssalen på skolen
o Koret sang ved flaggheising på Slemdal skole, 17. mai og gikk i 17. maitoget i byen under

egen fane med sammen med Slemdalskole
o Koret sang under åpningen av skolens årlige innsamlingsaksjon i mai



. Korsei'ninar for Hovedkoret i regi av NOBU i november, med overnatting.
o Koret sangved tenning avjulegranen på Frognerseteren.
o Minikonsert (før jul) for beboerne ved Vinderen bo- og servicesenter
. Julekonsert i Holmenkollen kapell
o Koret sang i Ris kirke ved skolens julegudstjeneste
o Koret sang i Ris kirke på julaften

Koret har i 20tG et årsresultat på -28 760. Koret har inntekter hovedsakelig fra kontingent og stønad

fra Ung i kor og kostnader til dirigent og pianist. Nedgangen i inntekter fra 2015 til 2016 skyldes i

hovedsak at koret i 2015 fikk etterbetalt tilskudd for 2014. Høsten 2016 har koret hatt
ekstraordinære utlegg til taxi som følge av at de eldste i koret har blitt kjørt fra Midtstuen til Huseby.

Koret har en god Økonomi som skyldes en solid egenkapital.

Styret har bestått av:

Leder og nettansvarlig: Kirsti Hellesylt

Kasserer: Cibyl E. Kjerstad t.o.m. juni 2016 / Anne Strand-Gjesdalf.o.m. juli 2016 (Cibyl E. Kjerstad

fratrådte styret fra samme tidspunkt)
Kommunikasjons-/medlemsregistersansvarlig: Hanne Lund-lsaksen

Materia lforvalter: Sigrid Steine-Eriksen
Styremedlem: lnger-Johanne Rygh (ansvar for kontakt med skolen)

Styremedlem: Torhild Lane

Styremedlem: Anne Klemp

Styremedlem: Malin Johansen (fratrådte juni 2016)

Oslo, 13. februar 20L7

.ffi,Wqs

Vedlegg 1 Regnskap

kasserer



Vedlegg 1 Resultatregnskap pr 3L.!2.16

lnntekter Regnskap t6 Resnskap 15 BeS!9l4pl4

Kontingent

Tilskudd fra Ung ikor Oslo

Billettinntekter

Div salgsinntekter

Renteinntekter

Redusert oield - Deoositum caoer

1 04 932

26 173

3267

5 635

158

1 10 360

64 081

7 024

3 824

'145

104 650

16 168

32 959

5278

142

Sum inntekter {40 165 185 434 159 197

Kostnader

Lønn/honorar dirigent

Honorar hlelpedirigenuakkomp

U teståe nde honon rc r d i r/akk

Instrumenter/utstyr

Div opptredener, turer, sommeravsl

Utestående utlegg - konserter

Porto/ocstbokdoebvrer 4§7 4358 4558

Sum kostnader 168 925 162 990 166 769

69 300

57 680

1 030

36 g8

103 350

30 850

4 505

19 917

105 161

34 546

1 460

21c/,4

Resultat (28 760) 22444 17 5721

Balanse per
31.12.2016

Eiendeler Resnskap 16 Regnskap 15 Regnskap 14

Kasse

Postbanken

DnB 180779 209 539 1 87 095

Sum omløosmidler 180 779 209 53S 187 095

Sum eiendeler {80 779 209 539 't87 095

Gield oq eqenkapital

Egenkapital ved årets start *

Arsoverskudd

209 539

(28 760)

187 095

22444

1 94 667

(7 572\

Sum eoenkapital 180 779 209 539 187 095

Kortsiktig gjeld

Depositum caper

Sum qield

*) Tillagt renter DnB

187 095Sum oield oq eqenkapital 180 779 209 539


