
REFERAT – årsmøtet i Sveggen 25.februar 2008 

SAKSLISTE OG VEDTAK: 

��Valg av referent: Einar Lilleby 

��Årsberetning: Årsmeldingen ble lest av Brynjulv Røeggen. Årsmeldingen ble godkjent.   (Se 

vedlegg) 

��Regnskap: Regnskapet ble godkjent uten innvendinger. (Se vedlegg) 

��Valg av styre: Hele styret ble gjenvalgt med proklamasjon. Formann: Brynjulv Røeggen, 
Styremedlemmer: Robert Giske og Alf Kristian Worpvik,  

��Øvrige valg: Revisorer: Odd Erling Futseter og John Helge Simmersholm, Material- og noteforvalter: 
Jorulf Søbstad, Lydteknikere og CD-brennere John Helge Simmersholm og Trond Bjørshol. Alle 
valgt på åremål uten nærmere tidsangivelse. 

Eventuelt:  

��Plan for videre arbeid i koret/aktiviteter 2008: 

o   Onsdag 5. mars: Deltar i oppsettingen: ”Losen- med livet som innsats” i 

samfunnsalen på Bruhagen. Forestillingen begynner kl. 18.00  

o   Øvelsen mandag 3.mars blir på Bruhagen fra kl. 18.30 

o   Fredag 18. april: Kulturaften sammen med Eide og Hustad Songlag 

o   Fredag 13. juni: Sommerfest med grilling på Røeggen. Quernes 

mannsangerforening med ledsagere inviteres. Til general for arrangementet ble 
Roger Johansen valgt, Festleder: Roald Sevaldsen, Ivar Petter stiller som væreier, 
Øyvind Røkkum: sjefskokk, Gunnar Grøtting: altmuligmann. 

o   Averøydagene:Årsmøtet ga sin tilslutning til å delta i dette arrangementet som blir gjennomført i 

slutten av mai. 

o   Høsttur: Til Smøla. Følgende turkomite ble valgt: Styret, og i tillegg ble Jostein, Odd Siggbjørn og Jan 

valgt til å delta i denne komiteen. 

o   Høstkonsert i Aulaen på Atlanten ungdomsskole: Arrangementet planlegges som et 

samarbeidsprosjekt med for eksempel et annet kor, orkester, gruppe, solister. Planlegges nærmere senere. 

o   Nettsiden: Det er problemer med dagens nettside. Årsmøtet sluttet seg til at vi må få til noe som er 

bedre. Det ble reist forslag om å ta kontakt med velforeningen med tanke på å få til en bedre plattform. 

Roald ser på mulighetene for andre og bedre løsninger. 

o   Kontingent: Saken ble drøftet, men årsmøtet vedtok å opprettholde nåværende årskontingent på Kr. 

550,-. 



o   Vedtekter: Egil Magne, Trond og Jørund blir bedt om å fremlegge et forslag til vedtekter til 1.mai 08. 

o   Erkjentlighetsgaver: Årsmøtet gir styret fullmakt til å komme med forslag til erkjentlighetsgaver til 

dirigenten. 

o   Repertoar: Saken ble drøftet. Årsmøtet ga utrykk for tilfredshet med det materialet koret har jobbet 

med. Forslag om å ta inn litt andre ting enn det Quernes har i sitt program. Det kom også forslag om 

seminarhelg med sangpedag, eller eventuelt et korverk sted. Drøftes videre med dirigenten. 

  

Ref: Einar Lilleby 

  


