
Referat fra årsmøte i Fornebu Singairs tirsdag 26. januar 2021	
  
Årsmøtet ble holdt på Zoom etter ordinær korøvelse, kl. 2100-2145.  24 av 34 medlemmer 
var til stede. 
  
Agenda  

1.  Åpning 

2.  Valg av møteleder 

3.  Valg av møtereferent  

4.  Valg av to personer til å underskrive protokollen  

5.  Styrets årsberetning  

6.  Regnskap 2020  

7.  Budsjett 2021  

8.  Valg 

9.  Innkomne forslag 

Referat 

1.     Nestleder Eli Dalsbø åpnet årsmøtet. 
2.     Styreleder Petter Thøring ble valgt til møteleder. 
3.     Eli Dalsbø ble valgt som møtereferent. 
4.     Kee Willoch og Eiliv Børresen meldte seg frivillig til å underskrive protokollen.  

 
5.     Styreleder leste årsberetningen 2020 som var sendt ut i forkant. Årsberetningen ble 

applaudert og godkjent. 
 
6.     Kasserer Jan Eide gikk gjennom regnskapet for 2020.  

Koret fikk et reelt overskudd på kr 26 307,30 dette året. Dette skyldtes i hovedsak økt 
antall medlemmer, voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund, støtte fra 
Bærum kommune samt momskompensasjon fra Lotteritilsynet. Tatt i betraktning det 
vanskelige året med tap av konsertinntekter må vi si oss fornøyd med dette.  
 
Med Jans øvrige utfyllende kommentarer til postene i regnskapet, ble regnskapet 
applaudert og godkjent. 
 

7.     Jan fortsatte med å gå gjennom budsjettet for 2021. 
Vi har beregnet at året blir et mer normalt år enn hva 2020 har vært. Jan orienterte 
om at koret har søkt om kompensasjon fra krisepakken for frivillighetssektoren som 
følge av COVID-19-utbruddet i 2020, uten å ha fått tilbakemelding på 
årsmøtetidspunktet. Søknadsbeløpet er ikke hensyntatt i budsjettet. 
 



Jan kommenterte videre at det ikke er satt av midler til spesielle rekrutteringstiltak i 
2021. Vi kunne trenge en tenor eller to, men har ellers fin balanse i 
stemmefordelingen og har passende antall medlemmer for øvingslokalet hvis vi må 
fortsette med avstandsrestriksjoner når vi møtes igjen.   
 
På spørsmål fra medlem om hva som er status på øvingslokalet vårt og kostnader 
forbundet med dette, kunne Jan berolige med at vi har avtale med Akerkvartalet om 
kostnadsfri bruk av kantinen vi holder til i, også i det videre løp. 
 
Styret har en plan om anskaffelse av tennisskjorter med påtrykk som vi kan bruke ved 
opptredener i vår/sommersemestret, noe som pr nå ikke er tatt høyde for i 
budsjettet. Vi har et tilbud på ca kr 400 pr stk, og vil se an i løpet av våren hvorvidt vi 
ønsker å anskaffe disse, og hvorvidt koret vil være i stand til å dekke deler av 
kostnaden for den enkelte. 
 
Budsjettet ble med disse kommentarene applaudert og godkjent. 
 

8.     Valg 

Før post 8 Valg startet, foreslo Petter at det ble stemt over styrets forslag om å 
opprette en rolle som internrevisor for koret. Fornebu Singairs er ikke 
regnskapspliktig og det er derfor ikke noe formelt krav om at koret har revisor. 
Imidlertid anbefaler Norges Sangerforum at koret oppretter en slik rolle for å gi 
kasserer støtte for, og medlemmene en forsikring om, at midlene blir brukt til beste 
for koret. På spørsmål fra medlem ble det presisert at det er ingen krav til at en 
intern revisor i et kor skal inneha formell revisorutdanning, men erfaring fra og 
interesse for regnskap, er ønskelig. 

Styrets forslag om å opprette en intern revisorfunksjon som velges for to år av 
gangen, ble enstemmig vedtatt, og inkludert i pkt. 8 Valg. 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING: 

Styre: 

Petter Thøring  Styreleder        Valgperiode 1 år (ikke på valg) 

Jan Eide  Kasserer          Valgperiode 2 år (gjenvalg) 

Eli Dalsbø  Nestleder          Valgperiode 2 år (gjenvalg) 

Jorun Vintervold    Valgperiode 2 år (ny) 

Lars Eike     Valgperiode 1 år (ikke på valg) 

Kirsti Skullerud    Valgperiode 2 år (gjenvalg) 

 

Intern revisor (ny): 



Anne Opsahl Andersen                              Valgperiode 2 år (ny) 
 

Valgkomite: 

Kjell Lamo 

Anne Marit Jacobsen 

 

4 medlemmer av styret var på valg dette året, Jan, Eli, Kirsti og Frøydis.  
De 3 førstnevnte ble gjenvalgt. Frøydis hadde gitt beskjed om at hun ønsket å tre ut av 
styret, og Jorun ble valgt inn som nytt medlem i styret. Alle ble valgt ved akklamasjon.  

Anne ble valgt ved akklamasjon som intern revisor. 

Kjell og Anne Marit ble valgt ved akklamasjon til å sitte i valgkomiteen for neste år. 
 

9.     Innkomne forslag 

Ingen forslag hadde kommet inn til styret innen fristen. 
 
 

 

Årsmøtet ble hevet kl. 21:45. 

Fornebu, 26. januar 2021 
 
 

 
 
Eli Dalsbø, møtereferent                 Eiliv Børresen                Kee Willoch 
(sign.)                                                  (sign.)                                  (sign.) 

 


