
REFERAT FRA ÅRSMØTET I MANNSKORET ”TARRAKARRAIN” 27. FEBRUAR 2012 
 
Høvedsmann Erling åpnet møtet med et hjertelig velkommen til deltakerne, og med 
en anmodning om høvisk oppførsel under møtet. 
Som sedvane på årsmøtet, ble det så et kulturelt innslag, med visning av  video fra den store 
korfesten.  
Robert Giske ble valgt til møteleder, referent ble Ivar Petter Røeggen og til å underskrive 
protokollen Jan Øksenvåg og Steinar Ohrvik ( de sistnevnte etter å ha avlagt skriftprøve ). 
Møteleder hadde med en rimelig kraftig klubbe for å holde kontroll med møtedeltagerne. 
Det var ingen innvendinger til sakslisten. 
Styrets årsmelding ble gjennomgått – uten at noen hadde spesielle anmerkninger til denne. 
Pengeinnkrever Roger la så frem regnskapet – som viste et overskudd på kr. 24.771,82 
Ingen av hårskjærerne hadde merknader til regnskapet. 
Grunnlaget for videre drift er derfor tilstede, og regnskapet ble deretter enstemmig 
godkjent. 
 
Innkomne saker til behandling, innlegg fra deltagerne. 
 
Jan Ø:  Spørsmål vedr. konsert i gruvene på Eide.  

Det arbeides med et opplegg, men dato er ikke fastsatt. Det kan være aktuelt 
med en ”paring” med kirkekoret. ( ikke parring ) 

 
Oddvar: La fram en foreløpig skisse for Italia turen.  
  Ser ut for å bli en tur med mye kultur – og store sangopplevelser for det 
  Italienske folk. 
 
Hallstein: Kommenterte til sommerens markedsdag – og syntes dette er et positivt 
  tiltak. Dato må avklares. ( penger i luften ) 
 
Robert: Mente at koret har hatt god progresjon! (i forhold til ”bordverset” til Quernes)  
 
Steinar: Vårt ”repertoar” bør være sanger vi kan GODT. ( det blir ikke mange ) 
 
Erling:  Enig med Steinar, vårt repertoar skal være til glede for tilhørerne. 
 
Gunnar: Tilpass repertoaret til folk flest. 
 
Bjørn D: Hva med solist i koret ? – eller bruk av instrumenter ? 
 
Flere:  Vi må tørre å bli mer gærne !   (går det an ? ) 
 
Styret:  Foreslo en påskjønnelse til dirigenten. ( se opp for futen ) 
 
Hallstein: ”Koret må få inn flere nye og unge medlemmer”. Utover det snakket han 
  noe uforståelige greier om Cicero og Kartago. ( er det en Opera ? ) 
 
Det ble enighet om at kontigenten skal være den samme som i fjor. 
 
Valg av Leiande mannskap for utrorsåret 2012.  
 
Til tross for høvedsmannens anmodning om høvisk oppførsel, ble valget en 
sørgelig opplevelse.  Til tross for Mannskapsutveljar Halsteins gode forslag til  
Leiande mannskap, fikk vi en oppvisning i munnbruk og uverdig sjikane.   
 
Etter en lang tid med uenigheter og krangel  – ble valg avholdt, og nytt Leiande mannskap 
for utrorsåret 2012 ble som følger: 
 
Høvedsmann:  Bjørn Dalen 
1 springar:  Atle Bekken  
2 springar:  Kolbjørn Gården 
Pengeinnkrevar: Roger Johansen ( vaglt til evig tid ) 
Hårskjærarar:  Odd Erling Fuitsæth og John Helge Simmershom  ( filibustere ) 
Mannskapsutveljar: Halstein Stene ( på tredje året ) 
   Roald Sevaldsen ( Masa seg til et bein – endelig ) 
 
Møtet ble avsluttet med duett mellom Høvedsmann og Ordstyrer. 
 
Røeggen Family Residence Februar 30th 2012. 
Ivar P. Røeggen 
 



 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


