
 

        REFERAT FRA ÅRSMØTET I TARRAKARRAIN 15. FEBRUAR 2010 
 
 
Sak 1 Valg av "dirigent" og referent. 
 Forslag: Dirigent:  Egil Magne Øksenvåg 
                         Referent: Ivar Petter Røeggen  
 Etter en grundig diskusjon om kandidatenes kvalifikasjoner, ble begge to enstemmig valgt.  
 
Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 Etter en høylytt diskusjon om riktig nummerering av sakene, ble både innkalling 
 og saksliste godkjent - dog under tvil. 
 
Sak 3 Kulturelt innslag. 
 Saken ble utsatt - da kultureliten i koret desverre var fraværende. 
 Høvedsmannen ble pålagt å gi disse en alvorlig reprimande. 
 Det ble enstemmiig vedtatt at hvis dette gjentar seg, flyttes  
 alle i kultureliten over til 2. bass. 
 
Sak 4 Årsmelding 
 Da det var mangel på høytlesende medlemmer på møtet ble årsmeldingen 
 referert i stillhet., og ingen turde kommentere innholdet - etter meget 
 strenge blikk og høylytt kremting fra høvedsmannen. 
 
Sak 5 Regnskap 
 Regnskapet viste et overskudd på Nok. 2.733,51 + ei svart korskjorte. 
 Styret ble misstenkt for et uverdig forbruk under styremøtene, men dette ble tilbakevist 
 av en opprørt rormann. Regnskapet ble deretter vedtatt. 
 
Sak 6 Kontigent 
 Dette punktet foranlediget en meget uverdig diskusjon, hvor koretes bemidlede medlemmer 
 ble satt opp mot de mindre bemidlede. Særlig småsparer Røeggen reagerte sterkt mot de 
 som ville plassere kontigenten i fond. 
 Kontigenten vil dog ikke bli endret i kor-året 2010. 
 
Sak 7 Valg 
 Forslag til nytt styre ble fremlagt, og siden 2. springar Affen ikke lenger ble funnet verdig, 
 og den "utskræmte" redd for reaksjoner,  så forslaget ut som følger: 
  
 Høvedsmann:  Erling Nystøyl 
 1. Springar:  Brynjulf Røeggen 
 2. Springar:  Atle Bekken 
 Ror-mann:  Roger Johansen 
 Proff.revisor:  Odd Erling Futsæther 
 Revisor under opplæring John Helge Simmersholm 
 Valgkommite:  Hallstein Stene 
 
 Etter en igjen heftig diskusjon, ble ror-mannen kastet ut av styret, men får lov til 
            å fungere som støttespiller i saker som angår økonomien. 
 
Sak 8 Vedtektsendringer 
 I og med at korets vedtekter er perfekte for videre drift. kom ingen endringsforslag. 
 
 
 
 



 
 
Sak 9 Påskjønnelser 
 Vår ærede dirigent påspanderes Islandstur. 
            Forslag fra småsparer Røeggen om at uforventet uansvarlig privat pengeforbruk  
           ( piker, vin og allsang )  ikke skulle dekkes - ble enstemmig nedstemt. 
 
 Ingen andre påskjønnelser ble vedtatt 
 
Sak 10 Planlagte aktiviteter. 
 
 - Dugnad velhuset 
 
 - 29. Mai - Fest på Kvernes - for Guds skyld ta med medbragt - på Innersia er det mye fusel. 
 
 - Hytte-weekend på hytte til Robert - også 29. Mai - ble utsatt ! 
 
 - Islands-tur 1 - 3 Oktober: 
              Medlemmene advares om usedvanlige virkestoffer i "Den Blå Lagune " 
              Ved tilfeller av skrumpet snurrebass - vil høvedsmann medbringe Svartadaudir og 
   Surhai som medesin. 
 
 "Sveggen inntar byen" - 17. April 
 
 Sangkafe i Sveggen - tidspunkt mangler 
 
 I tillegg planlegger koret å opptre med sang - flere ganger enn i fjor. 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 20:35 - hvoretter det ble servert bløtkaker a`la Giske og vafler 
fra Røeggen. 
 
 
______________________________ 
  Ivar Petter Røeggen 
    Referent 
 

 


