Protokoll fra årsmøte
Protokoll fra årsmøte (elektronisk) i Slemdal skolekor
Mandag 26.april 2021, kl.18.30 – 19.35
Tilstede:
•

Kari Ingeborg Stensrud

•

Marion O ’Farrell

•

Siv Falang Gravem

•

Irene Brinch Sand

•

Mette Melhus

•

Una Skram

•

Anette Terkelsen

•

Erlend Ramnefjell

•

Marius Solevågseide

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder og referent

Kari Ingeborg Stensrud ble valgt som møteleder og Siv Falang Gravem som referent.
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Marion O’Farrell og Erlend Ramnefjell ble valgt til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning for 2020

Styrets årsberetning var sendt ut på forhånd, og hovedpunktene ble gjennomgått i
møtet. Det fremkom ingen merknader til årsberetningen.
5. Regnskap for 2020

Regnskap for 2020 ble gjennomgått og godkjent.
6. Valg til styret for 2021/22

Følgende styre ble enstemmig valgt;

•
•
•
•
•
•
•

Leder: Kari Ingeborg Stensrud
Kasserer: Marion O’Farrell
Medlemsregister-/informasjonsansvarlig: Siv Falang Gravem
Materialforvalter: Irene Brinch Sand
Styremedlem/ ansvarlig digitale kanaler: Marion O’Farrell
Styremedlem/ ansvarlig for kontakt med skolen: Mette Melhus
Styremedlem: Una Skram, Anette Terkelsen

7. Status for øvingsopplegg frem mot sommeren
Vi avventer når vi kan starte med fysiske øvelser.
8. Påmelding til vokalfestival på turne. Finne dato.
Flytte dette til høsten. Vi sender forespørsel til Ung i kor om å få dem på workshop
september/oktober.
9. Sommeravslutning og arrangementer vår 2021
Vi tenker å arrangere egne workshops. Utendørs for de eldste. Første, andre og tredjeklasse hver
for seg.
Hvis det åpnes for utendørsarrangement/Ris menighetshus kan vi ha en avslutning med is,
stjerner og diplomer i grupper hvor foreldrene kan høre på. Tirsdag 8. juni eller 15. juni.
10. Status for rekruttering til koret og økonomien fremover

Det var god rekrutteringen til koret i høst og frem til slutten av 2020. Det er viktig for koret
å opprettholde et høyt antall medlemmer, både av hensyn til koraktivitetene, men også
for å sikre korets økonomi fremover. Styret diskuterte mulige strategier for rekruttering
og for å beholde nåværende medlemmer. Både ranselpost og e-post via aks. Vi fortsetter
med tirsdager som øvingsdag.
11. Eventuelt

Øvinger til høsten. Vi kan få veldig mange medlemmer i hovedkoret. Musikkrommet kan
bare huse ca 30. Vi tar kontakt med skolen for å høre om vi kan låne scenerommet eller
et annet rom. Alternativt må vi dele opp gruppa.

Marion O'Farrell (Apr 27, 2021 08:48 GMT+2) Erlend Ramnefjell (Apr 30, 2021 19:22 GMT+2)
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