
Årsmøte tarakarrain 11.02.2013 
 

Formann Bjørn Dalen ønsket velkommen, og fikk godkjent innkalling, saksliste ect. 
19 fremmøtte av korets 34 sangfugler var tilstede klokken 19.00, plutselig dukket det 
opp to til. 
Møteleder skulle velges ,og valget falt på Robert Giske.Skriver ble Alf Kristian 
Worpvik. Protokoll skrivere: Erling Nystøyl og Egil Mangler Øksenvåg. 
Velkomst og forsøk på et kulturelt innslag av formann Bjørn Dalen. 
Styrets årsmelding godkjent uten merknad. 
Finansminister la frem regnskap, og det ble vedtatt og godkjent uten merknad. 
Kontingent for 2012 ble uteglemt pga sykdom. For 2013 vil kontingenten bli på 1100 
kroner. Korister som startet sent 2012 slipper unna med ½ pris. 
 
Valg:  
 
Turkomite: Steinar Ohrvik og Alf Kristian Worpvik 
 
Valgkomite: Arnt Grødal og Atle Bekken 
 
Revisor: Jon Helge Simmersholm og Odd Erling Futsæter. 
 
Finansminister: Roger Johansen 
 
Leder / Høvedsmann: Ivar Petter Røeggen 
1.Springer: Egil Magne Øksenvåg 
2.Springer: Halstein Stene. 
 
Eventuelt: 
Turkomiteens turmål: Her var ordet fritt, og det er sjelden heldig i en slik gruppe. 
Reisemålene haglet i lokalet, og steder som ble nevnt var: Dublin, Cruice, Kypros, 
Hellas, Balkan, Svalbard, Madrid, Barcelona, Lisboa, Bilbao.  
Turkomiteen vil samle seg,og komme med forslag. 
Forslag om å reise i Oktober, slik at makrellsesongen er over og flere kan være med. 
Prisen for turen forsøkes å holdes på samme nivå som turen 2012,altså ca 7500,- - 8000,- 
. 
 
Inntektsbringende aktiviteter:  Hva kan det være? Julebordservering i 2012 var ok,og 
grei fortjeneste. Men Koret bør avgjøre slikt fra gang til gang og oppdrag til oppdrag. 
 
Pris for oppdrag: Hav skal koret ta for et oppdrag? Her er det noen  kor medlemmer 
som får spørsmål om hvor mye det koster å leie koret for litt synging. Dirigent og styret 
er bemyndiget for å svare slike spørsmål. 
 
DVD Foto: Einar Lilleby og Roald Sevaldsen har ansvar for dette. 
 
 
Alf Kristian Worpvik Sveggesundet 15.02.2013 


