
Årsmøte KoriO 09.03.2020    

  

Sted: Tårnåsen aktivitetssenteret 

Tid: kl. 20:15 

Saksliste:  
1. Valg av møteleder: Gunnar Lia 

2. Valg av møtesekretær: Helka Aimola 

3. Innkalling godkjent 

4. Saksliste godkjent 

5. Årsmeldinger fra styre, musikkutvalget og tur- og festkomite ble godkjent med 
rettelser på datoer og årstall som var blitt stående igjen fra i fjor.  

6. Regnskap 2019 og budsjett 2020 

• Koret har god økonomi så lenge vi ikke trenger å betale for leie av 
øvingslokaler 

• I budsjettet er konsertinntektene tatt inn 

• Regnskap og budsjett ble vedtatt 

7. Vedtektsendringer: De nye og endrede paragrafene i vedtektene lyder:  

§1 Organisasjon 

1.1 KoriO, stiftet 11.oktober 1994, er et nøytralt blandet kor i Nordre Follo 
kommune. 

§ 3 Medlemskap 

3.1.Opptak av medlemmer  

a. Nye medlemmer opptas i henhold til balanse i koret mellom de 
ulike stemmene.  

b. Dirigenten foretar stemmeprøve med nye medlemmer for 
stemmeplassering. Dirigenten kan gjennomføre stemmeprøve også 
for medlemmer etter behov.  

3.2. Medlemmenes plikter  

 f.  melde fravær til stemmekontakt 



3.3. Eksklusjon 

 a. Styre kan med minst 2/3 flertall ekskludere et medlem.  

b. Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. 

§4 Årsmøte 

4.1. Innkalling og beslutningsdyktighet 

i. På årsmøte deltar med talerett eventuell revisor 

4.3. Valg 

 d. revisor (1år) 

4.5. Avstemningsmåter 

Punkt a. strykes.  

§10 Økonomi 

f. Avsluttet regnskap skal revideres av den årsmøtevalgte revisoren 
før den legges fram for årsmøtet.  

§11 Noter 

Punktene d. og e. strykes.  

8. Innkomne saker – styre har ikke mottatt noen saker fra medlemmene  

9. Valg av styre og komiteer ble gjennomført med akklamasjon 

• Leder: Gunnar Lie – gjenvalg 1 år 

• Kasserer: Lise Ballangrud – 2 år  

• Markedsføringsansvarlig: Asle Simensen – gjenvalg 2 år  

• Varamedlem: Tove Alvestad – gjenvalg 1 år 

• Varamedlem: Erik Øyen – gjenvalg 1 år 

• Revisor: Einar Smestad – gjenvalg 1 år 

Ikke i valg for styre: Nestleder: Per Arne Nordlie, Sekretær: Helka Aimola og Noteforvalter: 
Anne Helene Tveten 

• Musikkutvalget:       Sopran: Torild B. Andersen - 1 år 
Alt: Lisbeth Eikeskog - 1 år 
Tenor: Roar Jacobsen - 1 år 
Bass: Erik Øyen - 1 år 

• Tur- og festkomite:           Sissel Nielsen – gjenvalg 1 år 
Anna Eilertsen – gjenvalg 1 år 
Aud Jannik Matre – gjenvalg 1 år 
Lise Larsen - 1 år 

• Stemmekontakt:  Sopran: Sissel Nielsen – gjenvalg 1 år 
Alt: Torhild Herbjørnrød - 1 år 
Tenor/bass: Vidar Iversen - 1 år 

• Valgkomite:   Roar Tangen – 1 år 
Finn Fearnley – 1år 




