
REFERAT – ÅRSMØTE – TARRAKARRAIN – 06. MARS 2014 – kl.19.00 

Etter en liten ventepause, (i håp om at flere innfant seg) valgte formann Ivar Petter Røeggen å ønske 
22 tarrakarra hjertelig velkommen til årsmøtet som startet kl. 19.12. 
 
Formannen henviste til vedtektenes punkt ”kulturellt innslag”: Det ble avgitt en særdeles god 
redegjørelse angående årets innslag, denne var så god, og ble presentert på en slik måte, at  
den står som kveldens kulturelle innslag. 
 Ps: Dirigenten ankom litt forsiket, med gyldig grunn, og etterlyste umiddelbart kulturinnslaget. 
Desverre Jørund, denne gang ble du litt for sen. 
 
Robert Giske ble valgt til møteleder. Robert foreslo undertegnede (påtroppende pensjonist) som 
referent. Kjell Tore og Arnt må ta ansvar for underskiving av protokoll. 
 
-Saksliste: 

 Ingen merknader til denne. (Ingen innkomne saker ut over sakslisten) 
 
-Årsmelding: 

 Opplest av Ivar Petter, og banket igjennon uten innvendinger. 
 
Regnskap: 

Som vanlig presentert på trykk til hver og en av de fremmøtte. 
Roger har full kontroll og han orienterte om ståa. Regnskapet viser: 
VI HAR PÆNG PÅ BOK,,,,,,,,MYE PÆNG PÅ BOK. 
 

 Noen punkter: Høyt kontigentbeløp skyldes at dette er for 2- to- år. 
Kontigentbeløpet er noe finurlig hva angår kroner og øre. Revisor Futsæter redegjorde for 
dette slik: Èn tarrakar har betalt for mye. Så bra !!!!! 
Ingar Arne spør: Oppgjør for sang hos Skretting ? 

              Roger svarer: Kommer på regnskapsåret 2014 
 

Roger tok opp dette med kartlegging av korets aktiva som klær og trekofferter. 
Eller med andre ord: Intendanturet i foretaket. 
(Se eget avsnitt om dette med tilltelen Intendantur.) 

 
 Revisorene (Futsæter og Simmersholm) har studert regnskapet med lupe 

               og godkjent dette. 
 
  Regnskapet ble av forsamligen enstemmig godkjent. 
 
Kontigent: 
 Nåværende kontigent er stor kr. 550,--/år. 
 Forslag fra dirigenten: Kontigent reduseres til kr. 500,--/år 
 Forslag fra John Helge: Kontigent økes til kr. 600,--/år 
 Dirigenten trakk sitt forslag. Begrunnelse: Dirigenten er begunstiget 
 med kr. 0,00 i kontigent/år 
 Det stemmes over følgende: 

1. Beholde nårværende  
2. John Helges forslag    
 
 
 



Det stemmes: 
3 stemte for alt. 1 (kr. 550) 
14 stemte for alt. 2 (kr. 600) 
Resten av forsamlingen stemte blankt, eller fikk ikke med seg det som foregikk. 
Vedtak: Årskontigenten blir kr. 600,-- / år.  

 
VALG: 

Ingen krevde skiftlig avstemning. 
Atle B. redegjorde for valgkomiteens arbeide: 
Leder Ivar Petter stiller ikke til gjenvalg. 
Valgkomiteens forslag til nytt styre for 2014: 
Leder:   Egil Magne Øksenvåg (opprykk fra verv som styremedlem) 
Styremedlem: Hallstein Stene (gjenvalg) 
Styremedlem: Robert Giske (Ny) 
Kasserer: Roger Johansen (livstidsvalgt) 
Revissorer: Odd Erling Futsæter (gjenvalg) 
  John Helge Simmersholm (gjenvalg) 
Turkomite: Steinar Ohrvik (gjenvalg) 
  Alf Kristian Vorpvik (gjenvalg) 
Noteansvarlig: Steinar Hansen (gjenvalg) 
Valgkomite: Arnt Grødahl (gjenvalg) 
  Atle Bekken (gjenvalg) 
 
Møteleder foreslår å stemme for valgkomiteens forslag, ingen andre forslag 
fremkommer. Valgkomiteens forslag vedtas enstemmig. 

 
INTENDANTUR: (Forsvarets benevnelse for bekledning, visse former for utrustning....) 
 Roger setter fokus på: Hvem har skjorte, hvem har slips, hvem har jakke, hvem har 
 Betalt, og hvem har ikke betalt. ???? 
 Det ble etter en del diskusjon vedtatt å ”ansette” John Helge Simmersholm som 
 korets Intendant. (John besitter, definitivt, de nødvendige kvalifikasjoner for denne oppgave) 
 PS: Kofferter for korets 2-ere er korets eiendom. 
 
GENERELLT: 
 Repertoar/Kremmerdag/Rekruttering. Direkte sitat fra ordskiftet: 
 Einar: Vi er veldig nasjonalromantiske nå. Repertoar bør tilpasses tur til Lisboa. 
 Dirigent: Det jobbes med saken. 
 Roger: Veldig bra oppmøte på øvinger. 
 Dirigent: Motiverende med bra oppmøte. 
 Atle: Det bør bli bedre oppmøte når vi opptrer. 
 Roger: Mye nasjonalromantisk i det siste.  
 Ingar Arne: Viktig med høyere vanskelighetsgrad, som = motiverende. 
 Dirigent: Interessant å registrere at noen vil ha et ”lettere” repertoar, mens andre vil 
 presse koret til nye høyder.  
 Ivar Petter: 25. mars 2015 er TK 10 år. Styret anmodes om å sette ned jubileumskomite. 
 Dirigent: Kremmerdag = beste inntekt. Skal vi være med hvis arr. i 2014 ? Styret anmodes 
                  å kontakte Velforeninga. 
 Hallstein: Veldig positiv til Kremmerdag, sosialt, vi bør være med. 
 Atle: Sist var suksess. 
 Robert: Den markedsføring som er innarbeidet er mye verd. 
 Roger: Styret bør ta kontakt med Velforeninga. 
 Ole Jonny: Verd hver ei krone. 



Erling: Tradisjoner bør være i fokus. Bra for rekruttering. I TK er det flere gode                   
instrumentalister. Bør disse brukes mere sammen med koret ? 
Egil Magne: Kremmerdag... JA. På første styremøte starter arbeidet med arbeidsplan 
         for 2014. Ole Jonny bør drive rekruttering i bussen. 
Roger: Til orientering: Det er ingen restanse på kontigent. 
Jørn: Forslag: Bruk feisbukk for rekruttering. Suksess hos Kragerø mannskor. 
Dirigent: Hvert medlem bør jobbe mot aktuelle. 
Jan Ø:. Vent litt med rekrutteringsarbeidet inntil den Nasjonalromatiske perioden 
            vi nå er inne i er over. Det pågående samarbeidet med Quernes Mannssangerforening 
            kan skremme vettet av eventuelt nye kormedlemmer. 
Hallstein: Støtter Jørn’s forslag om å bruke Facebook. 
 
Som en kan lese: Diskusjonen gikk livlig, og det er gjennom glødende diskusjon vi ”jobber oss 
fremover” 
 
Årsmøtet ble av møteleder klubbet ned som avsluttet kl. 20.19. 
 
Etter årsmøtet orienterte Steinar Ohrvik om turen til Lisboa, men det er en annen skål. 
 

       PS: Underveis i årsmøtet ankom flere karra, sluttsum: 25 mann. 
 
 
Oddvar Engvik (Renferent etter beste evne) 
 
 
Ha et fortreffelig vårsemester med: 

 

 
   

      + denne: 

 
 

 


