Møtereferat

Rådsmøte nr. 2 2019

Sted: : Leksvik helsetun
Tid: 05.12.19

Referent: Ingunn Rokseth
Navn

Funksjon

Odd Marvin Askjemshalten
Andrèa Birgitte Rosø
Bård Hindrum
Kristin Kårli Hjelmen
Kristin Sand

Leder
Nestleder
Styremedlem
Kasserer
Styremedlem

Sak
Sak 1

Innkalt

X
X
X
X
X

Tekst
Status julekonserter 2019
Odd Marvin har ordnet en del med booking av lokaler og
øving. Instruks er utarbeidet og jobber etter den.
Noe forvirring rundt om Corlex og Stranda Mannskor skal
synge på julekonsertene. Forespørselen har ikke nådd
fram.
Teknisk arrangør er KORissa og Skaugdal Songlag.

Sak 2

Utbetaling medlemslag
Tabellen Oddmund har er grei å bruke. De fleste
årsmeldingene, referat og protokoller er sendt inn. De som
mangler er purret på.
Kr. 230.000,- fordeles til lagene. Resterende midler
«spares» for å ha en buffer for styrets arbeid m.m.

Sak 3

Innspill fra medlemsmøte
Er vi aktive nok får å få i gang dialog med medlemmene?
Vi må lage et årshjul som et styringsdokument for
aktiviteten.
Aktuelle tema for arrangement for medlemmene:
- Rekruttering
- Sosiale samlinger, faglig påfyll, kurs
- Felles arrangement – annet enn julekonsertene?

Møtt

Referat til

X
X
X
x
x

X
X
X
X
X

Ansvar

Frist

Sak

Tekst
- Styrearbeid og økonomi – her kan man også godt
utveksle erfaringer.

Ansvar

Mye ressurser ute i lagene som man kan spille på.
Styret jobber frem et forslag til aktivitet fram til årsmøtet.
Sak 4

Årsmøte
Årsmøtedato torsdag 19. mars, kl. 1900.
Innkalling sendes ut senest 6. februar.
Innkomne saksforslag og forslag til vedtektsendringer må
være i styret i hende senest 20. februar (4 uker før
berammet dato for årsmøtet).
Styret sender ut saksliste, årsmelding, regnskap,
budsjettforslag samt valgkomiteens innstilling senest 5.
mars (2 uker før årsmøtet).
Odd Marvin varsler valgkomiteen om å igangsette arbeidet.
3 sier de går fra styret (Kristin S. Bård og Odd Marvin).
Mona, Sonja og Tor Henry er i valgkomiteen.

Sak 5

Møteplan
Styremøte januar: 20. januar, kl. 16.00, i Rissa rådhus,
glasburet.
Styremøte februar: 27. februar, i Vanvikan, 16.00. Bård
ordner lokale.

Sak 6

Eventuelt
-

Send ut brevet til lederne i de politiske partiene og
Kulturutvalget. Sett styret på kopi.
Husk nominasjon for kulturpris, frivilligpris og
ungdomspris. Frist 7. januar. Via kommunens
hjemmeside. Vi oppfordrer lagene til å nominere!
Hederskveld for kultur og frivillighet er søndag 9.
februar.
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