
REFERAT 
 

Fra årsmøte i Tarrakarrain 2007 
 

03 februar 2007 i Sveggen Velhus 
 
Årsberettning: 
Styret har avholdt 2 syremøter. 
 
I 2006 har vi hatt 10 opptredner: 
 * Opptreden i kirka på julaften 
 * Opptreden på Averøy Sykehjem 
 * 17 mai i Sveggen og Bremsnes 
 * Kulturkagen – opptreden på ferge 
 * Åpning av nasjonal turistveg, Atlanterhavsvegen 
 * Privat arr på ”Rompå” 
 * Tunellmøte i Sveggen velhus (Fremføring av egenkomp sang) 
 * Korfest på Kvernes 
 * Opptreden ifbm jubileum på ABC senteret. 
 * Uoffisiell opptreden på lutefiskkveld i Sveggen (Bør glemmes…) 
 
Utover dette har vi deltatt på en korfest på Kværnes hvor vi også fikk utdelt 
diplom/fagbrev for bestått svenneprøve i mannsangerfaget. 
 
Antall medlemmer har økt fra 30 stk til 36 stk.l 
 
1. Valg av referent: Alf Kristian Worpvik 
2. Årsberetning  Godkjent 
    Tillegg. Motatt Kr 10000,- fra Statoil 
3. Regnskap  Godkjent 
4. Valg av styre  Styremedlem Roger Johansen og Formann Morten 
    Ramsøy på valg. Ny formann; Brynjulv Røeggen,  
    og nytt styremedlem; robert Giske. Roger Johansen 
    ville gjerne fortsette som finansminister og fikk det. 
5. Revisorer  Jon Helge Simmersholm og Odd Futsæter ble valgt. 
6. Spørreskjema Spørreskjema ble gjennomgått, og er i utgangspunktet 
    hva styret bør jobbe med i 2007. Spørreskjema bør 
    gjentas slik at alle har mulighet til å svare. Mange 
    positive tilbakemeldinger på skjemaet. 
7. Oppfordring til kommende styre er å lage ansvarsbeskrivelse for: 
 * Styret 
 * Materialmann 
 * Cd-brenner / arkivarer 
 * Kasserer / Revisorer 
 * Historiker 
 * Følge opp spørreskjemaene 
 * Få i gang nettsiden 
 
8. Eventuelt:   
 



Vedtekskomiteen ber om et år på å legge frem forslag til vedtekter. 
    
Kari Nystøl har en masse bilder av koret i forskjellige sammenhenger. 
 
Nettside. Einar Lilleby vil gjerne være med å få i gang  nettside, men vil ikke være 
administrator. Forslag på hjelpere til nettsiden fra koret er Einar Lilleby. Trond 
Bjørshol, Atle Bekken og Jon Helge Simmersholm. 
 
Informasjon: Våre skjorter er gått ut av produksjon. Vedtatt at det skal kjøpes nye. 
Ansvarlig Jon Helge Simmersholm og Atle Bekken  
 
 
Sveggen 03/02 2007 


