
Årsmøteinnkalling Fornebu Singairs 2023 

Tid: Tirsdag 24. januar 2023 kl. 20:00 

Sted: Øvingslokalet (Speilsalen) i Oksenøya skole 

 

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 2022 

7. Budsjett 2023 

8. Valg 

9. Innkomne forslag 

Innkomne forslag må være styre i hende innen fredag 20. januar. 

 

Vi gjennomfører årsmøtet etter at ordinær øvelse er avsluttet til pause ca kl 2000, og håper  

så mange som mulig har anledning til å delta. Årsmøtet er beslutningsdyktig med halvparten 

av aktive medlemmer til stede. Ved eventuelle innkomne forslag om vesentlige  

vedtektsendringer må 2/3 av medlemmene være til stede for at årsmøtet er 

beslutningsdyktig. 

Årsmøtedokumentene (årsberetning, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen)  

sendes ut minimum 2 dager før årsmøtet. 

 

Link til korets vedtekter:https://singairs.no/wp-content/uploads/2019/04/Vedtekter-for-

Fornebu-Singairs-vedtatt-090419.pdf 

 

 
For styret, 4. januar 2023/Eli 



Årsberetning 2022 – Fornebu Singairs 
 
Korets aktiviteter: 
Året 2022 ble endelig et år hvor vi etter hvert kom i gang igjen med fysiske øvelser etter 2 år med 
pandemi og mange øvelser på Zoom. Men beskjeden som kom fra Røros rett før jul i 2021 om at 
Bergstaden Vinterfestival, som var planlagt i slutten av januar, nok en gang måtte avlyses pga strenge 
koronarestriksjoner, var trist å få. Vi hadde gledet oss veldig til dette. 
 
På grunn av de fortsatt harde restriksjoner fra myndighetene måtte vi starte opp årets to første 
øvelser på Zoom, deretter kunne vi øve med delt kor fra 18. januar, med vekselvis halvparten til 
stede i øvingslokalet i Forneburingen barnehage, og halvparten på Zoom.  
 
Styret vil berømme medlemmenes positivitet og dugnadsånd i denne fasen, både med å måtte delta 
på Zoom, og ofte på kort varsel «bytte plass» hvis fravær, slik at vi hver uke hadde et maks tillatt 
antall fysisk til stedet i rommet slik at Emilie hadde et kor i samsang å jobbe med. 
 
Det var nok litt slitsomt å være dirigent med en så stor andel medlemmer på Zoom i tillegg til å ha et 
lite kor i rommet, men det bar likevel frukter i forhold til det å måtte ha alle på Zoom hver gang. Stor 
kreditt til Emilie for en utfordrende dirigentsituasjon! 
 
Korets årsmøte ble avholdt 1. februar – også dette med halvparten av kormedlemmene på Zoom.  
 
Heldigvis kunne vi samle alle i samme lokale igjen fra og med 8. februar, og fra da av steg 
motivasjonen for innlæring og fokus på god samklang for alle. Vi merket nok likevel uti mars/april at 
vi kom inn i en slags vårslapphet og kjente på en frustrasjon over at vi ikke hadde fått oppleve 
fellesskapet vi hadde gledet oss til med Rørostur i januar, dessuten føltes det så lenge til de planlagte 
opptredener og konserter vi skulle ha i mai og juni. Mange nye sanger å innstudere var det også, og 
noen av dem var kanskje litt for vanskelige for korets humør og innsatsvilje akkurat da. At lokalet vi 
lånte av Forneburingen barnehage var tungt å synge i og etter hvert føltes for trangt, gjorde ikke 
saken bedre. 
 
Men sangere, dirigent og styre holdt ut med juni-månedens gleder i sikte, og med småjusteringer i 
repertoar, egne stemmegruppeøvelser, mer kaffekos i pausen og fra styrets side fullt fokus på 
anskaffelse av nye øvingslokaler fra høsten av, klarte vi å snu den negative trenden og fikk trua på oss 
sjøl igjen. Takk til alle for at vi holdt ut med hverandre i denne fasen! 
 
Et kor er som en avdeling på jobben, med forskjellige typer mennesker, forskjellig demografi, 
forskjellige behov, forskjellige frustrasjonsgrenser og forskjellige trivselsfaktorer. Selv om målet er 
det samme for alle, kan det være ulike måter å tenke seg hvordan veien til målet skal være. 
Styret besluttet derfor å gjennomføre en trivselsundersøkelse for utsendelse i slutten av semestret, 
slik at vi kunne starte et høstsemester med litt mer kunnskap om hvor koret «står» i en slik 
trivselssammenheng. 
 
Lørdag 21. mai arrangerte vi et vellykket 1-dags korseminar i Fornebupilotens lokaler for å finpusse 
på konsertrepertoaret. Eduardo Villamizar fra Musikkhøgskolen som skulle akkompagnere oss på 
piano på et par av de forestående konsertene, var med. Seminaret ble avsluttet med et etterlengtet 
sosialt samvær med pizza.  
 
Det viste seg allerede ved de mange opptredenene vi hadde i slutten av mai til midten av juni, at 
«gutsen» var tilbake i koret, og særlig de nye popsangene vi hadde øvd på gjennom hele 
vårsemestret, hadde satt seg godt og klangfullt i alle stemmegrupper. Og de låt fint både med piano-



akkompagnement og med kjøpte kompfiler fra forlegger! Oversikt over alle opptredener følger i 
slutten av årsrapporten, men det kan nevnes at spennet i oppdragene i vårsemestret, fra bisettelse 
til bryllup, var givende for koret å være med på. Vi følte at vi var med og ga noe fint av oss selv til folk 
i både sorg og glede. 
 
Høstsemestret startet opp tirsdag 23. august i nyanskaffet lokale ved nyåpnede Oksenøya skole i 
Treklang-fellesskapet på Fornebu. Vi var heldige med vårt påtrykk om å få starte opp før kommunen 
egentlig hadde «utlyst» lokaler til frivillige organisasjoner på kveldstid. Vi fikk velge mellom Speilsalen 
(dansesal) og Rytmeboksen (musikkrom), begge med god akustikk og plass, men valget falt på 
Speilsalen pga noe mer kvadratmeter og god takhøyde. Det har vi ikke angret på, heller ikke utleier, 
som har ytt oss kjempegod service fra dag én, og som er glade for å ha oss der. En veldig god deal, 
som også har hjulpet oss godt med tanke på gode øvingsvilkår for samklang og det å kunne lytte til 
hverandre. 
 
Vi hadde imidlertid bare 2 korøvelser på oss før vi skulle opptre på Festplassen under Safari Fornebu-
arrangementet den 4. september. Der svingte det såpass av arrangementene våre at noen begynte å 
danse. Det var en gøy opplevelse! 
 
Allerede 24.-25. september avholdt vi 2-dagers korseminar på Thorbjørnrud hotell i Jevnaker. Et 
perfekt sted å samles på, ikke minst også fordi den andre seminar-gjengen på hotellet viste seg å 
være Oslo Fagottkor! Inspirerende på så mange måter J  
 
Vårt program var hovedsaklig på det musikalske med innøving av julesanger, men inneholdt også en 
relasjonell status og gruppearbeid basert på resultatene fra trivselsundersøkelsen, samt god tid for 
sosialt samvær med middag og selskapsleker. Seminaret resulterte i god dreis på julesangene, 
forbedringsforslag og aksjoner fra gruppearbeidet, og munter høyhet på oss selv fordi 
trivselsresultatene var gode og vi lærte hverandre bedre å kjenne. Så må det også nevnes at vi under 
påfølgende tirsdags korøvelse var helt utladet og gjorde en elendig sangøvelse for en oppgitt Emilie..  
 
Høstens hovedfokus ut over ovennevnte, var øving og finpussing på julesangene til adventstidens 
mange konsertopptredener. Den største hvert år er konserten i Snarøya kirke sammen med SAS 
Janitsjarorkester, slik også i år. Vi var omtrent fulltallig kor, med 32 sangere, og vi gledet oss over å ha 
med oss Joachim Engeli på piano også dette året. En flott gjennomført konsert, som vi kan være 
stolte av! 
 
Styrets arbeid: 
Det har vært avholdt i alt 17 styremøter gjennom året, med totalt 86 sakspunkter på agendaen.  
 
Aktiviteten i koret har vært meget høy, derav også mye å gjøre for styret. Foruten å skaffe koret et 
nytt sted å «bo» og administrere/tilrettelegge for øvelser, seminarer og konserter, har arbeidet 
bestått i å  sende søknader om støtte til kommune, studieforbund, korforbund og stat, sette søkelys 
på rekruttering, spesielt av menn, ta imot nye medlemmer på en god måte, samt bistå nye og gamle 
medlemmer med brukerstøtte på våre tekniske plattformer og hjelpemidler som hjemmesidens 
funksjoner inkl. notearkiv, MuseScore, Zoom, Facebook og Messenger. 
Basert på et medlemsforslag på forrige årsmøte, er det i år dessuten bestilt abonnement på firmaet  
StyreWebs digitale regnskapssystem, som vil tas i bruk fra og med regnskapsåret 2023. 
 
Styrets oppfatning er at vi dette året er kommet et langt og godt stykke på vei på ferden mot å 
framstå som et tidsoppdatert, digitalt kor, og det står fortsatt som et mål å bistå ethvert medlem 
med brukerstøtte, også individuelt, for å senke terskelen for å bli en habil bruker på verktøy som 
bidrar til økt sangglede i korhverdagen, og mindre følelse av digitalt utenforskap. 
 



Frammøtet og innsatsen til kormedlemmene har vært god gjennom året. 19 tellende medlemmer er 
rapportert fra Musikkens studieforbund for utbetaling av Voksenopplæringsmidler (dvs 19 stk som 
har deltatt 75% eller mer på øvelser, seminarer og forberedelse til konserter). 
 
Oppsummert vil styret få gi uttrykk for takknemlighet til alle som har deltatt i trivselsundersøkelsen, i 
arrangementskomitéer og i nyopprettet komité for sosiale aktiviteter, samt i fordelingen av flyers og 
plakater ifm Snarøya-konserten. Den frivillige innsatsen også innad i koret blir satt pris på, og tyder 
på at vi har et godt internt miljø! Ikke minst skal vi også i år takke vår kjære dirigent Emilie, som med 
sitt gode humør og strenge stemme når vi trenger det, leder oss videre framover til å bli et stadig 
bedre kor! 
 
Vi i styret gleder oss til 2023 – og håper det gir oss minst like mange gode koropplevelser som i 2022! 
** 
Faktainformasjon om vår- og høstsemestret 2022 i Fornebu Singairs: 
 
Rekruttering gjennom året: 
Antall medlemmer pr 01.01.22: 34 
Antall medlemmer pr 19.06.22: 35 (2 nye alter, 1 bass sluttet) 
Antall medlemmer pr 31.12.22: 36 (2 nye alter, 1 ny sopran, 1 alt i permisjon, 1 bass sluttet) 
 
Status pr stemmegruppe pr 31.12.22:  
13 sopraner, 16 alter (1 pt i permisjon, 2 delvis utlånt til tenor), 3 tenorer, 5 basser. 
På grunn av den skjeve kjønnsfordelingen som har oppstått i koret, ble det senhøstes besluttet å fokusere 
rekrutteringsprofileringen på mannsstemmer, og midlertidig utsette inntak og lage venteliste for sopraner og 
alter i påvente av flere basser og mannlige tenorer. 
 
Øvelser:  
Vår: 20 ordinære øvelser, hvorav 2 med stemmegruppeøvelser i forkant og under øvelsen, 1-dags seminar. 
Høst: 16 ordinære øvelser, hvorav 2 med innlagte stemmegruppeøvelser i forkant og under øvelsen, 2-dagers 
seminar. 
 
Konserter: 
Vår: 

Torsdag 17. mars Bisettelse for Terttus mann Haslum kirke, Lille kapell 
Tirsdag 24. mai Konsert for beboere og betjening Lønnås sykehjem og rehab. 
Tirsdag 7. juni Konsert ved krigsminnesmarkering Sarabråten, Østmarka 
Lørdag 11. juni Konsertdeltakelse med Kultursjov Spjærøy kirke, Hvaler 
Lørdag 18. juni  Bryllup for Majas datter Holmen kirke, Asker 
Søndag 19. juni Konsert Frivillighetsfestival BAKgården, Sandvika 
Torsdag 23. juni Konsert St.hansfeiring Storøyodden, Fornebu 

Høst: 
Søndag 4. september Konsert Safari Fornebu Festplassen, Fornebu 
Fredag 2. desember Konsert julebord NSFV (SAS 

flyverveteraner) 
Radisson Blu Hotel Fornebu 
 

Lørdag 3. desember Adventkonsert med SAS 
Janitsjarorkester 

Snarøya kirke 
 

Søndag 4. desember Konsert ved familie-julearrangement  PUNKT, Fornebu 
Torsdag 8. desember Julesang i tunet Bruksveien Sameie, Snarøya 
Søndag 11. desember Julekonsert x 2 Holmen senter, Asker 
Søndag 11. desember Profileringsopptreden Caravelle Café, Fornebu 

 



 RESULTATREGNSKAP  FOR  FORNEBU  SINGAIRS  2022 
 

Resultatregnskap  Utgifter   Inntekter 

Medlemskontingent (Vår: 34 medlemmer, høst: 33 medlemmer) 
Inntekt av konserter 
Grasrotandelen fra Norsk tipping 
Tilbakebetalt deltakeravgift ifm avlyst Vinterfestivalen 2022 
Konsertstøtte fra Norges korforbund og Bærum kommune 
Voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforb. og Bærum 
Momskompensasjon 
Feilinnbetaling fra Arendalskoret 
Innbetaling av egenandeler til Vinterfestivalen Røros 2022 
Innbetaling av egenandeler til seminar Thorbjørnsrud 
Innbetaling av egenandeler til Vinterfestivalen Røros 2023 
Renter (ikke utbetalt renter på bedriftskonto i 2021) 

   kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 

83 750,00 
38 800,00 

3034,97 
47 690,00 
29 000,00 
28 897,00 
17 423,00 

42,90 
24 276,60 
42 900,00 
30 000,00 

0,00 

Dirigenthonorar, 2022 
Kostnader korseminar (fellesregning Thorbjørnrud) 
Kostnader ifm konserter, herunder innspilling av lydfiler 
Kontingent til Norsk sangerforum 
Utgifter til webhotell (Domeneshop + overgang til OnNet) 
Zoom abonnement (månedlig + årsabonnement fra november) 
MuseScore abonnement 
IT-seniorene, årsabonnement, datastøtte 
Diverse kostnader, gaver mm. 1 
Påmeldingsgebyrer, 
Innkjøp av noter og lydfiler 
Servering  
Tilbakebetalinger 
Rekvisita 
Bankkonto, omkostninger ved bruk av nettbank 

kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr  
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 

87 400,00 
85 041,00 
14 580,00 
6 942,00 

585,00 
1 952,51 
532,75 

1 500,00 
5 130,24 

64 340,00 
8 102,30 
1 637,10 

8 670,00 
22 071,00 

353,50 

   

Sum 
Resultat iht. kassabok 

kr 
kr 

308 837,40 
36 977,07 

 kr 345 814,47 
 

 kr 345 814,47  kr 345 814,47 

 
Balanse 

  
Aktiva 

   
Passiva 

IB Kassabeholdning pr 1/1-22 
IB Bankkonto pr 1/1-21 
Dobbelt honorar for opptreden på Holmen Senter2 
UB Kassabeholdning pr 31/12-22 
UB Bankkonto pr 31/12-22 
Utestående betaling for opptredener i 2022 3 

 
 
 
kr 
kr 
kr 

 
 
 

1 427,00 
36 977,07 

5 500,00 

 kr 
kr 
kr 

1 597,00 
17 906,38 
7 000.00 

 

Sluttbalanse kr 43 904,04  kr 26 503,38 

Resultat 2022 (overskudd)    kr 11 901,00 



Oslo, 18. januar 2023 

 
1 Div kostnader Gjelder både gaver (vin) ifm. runde dager og mindre driftsutgifter 

(papir, kaffe og kjeks på korøvelser), samt skjorter 
(«koruniform»), stativ og pedal til pianoet, notestativ osv.) 

2 Dobbelinnbetaling Holmen senter mente at de ikke hadde fått faktura for vår opptreden 

desember 2022. Ny faktura ble sendt hvilket førte til dobbelt betaling.  
Tilbakebetalt i 2023. 

3 Utestående   Ved avslutning av regnskapsåret 2022 utestår fortsatt betaling for to 
konserter avholdt i løpet av året.  Inntatt i regnskapet som aktiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BUDSJETT  FOR  FORNEBU  SINGAIRS  2023 

INNTEKTER   

Medlemskontingent 
Antall medlemmer 

kr 2700 
36 

Medlemskontingent1 
Konserter (inklusive etterbetalinger fra 2021)2 
Andre inntekter (grasrotandelen) 
Voksenopplæringsmidler fra Musikkens studieforbund3 
Driftstilskudd fra Bærum kommune basert på medl i Bærum 
Konsertsøtte fra Norges korforbund og Bærum kommune4  
Momskompensasjon, statlig støtte fra Lotteritilsynet5 

kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 

97 200 
33 000 

3 000 
13 000 
10 000 
13 000 
30 000 

INNTEKTER TOTALT kr 199 200 
   

UTGIFTER   

Oslo, 21. januar 2023 

 

 
 
 

Honorar dirigent (inklusive fastsatte opptredener) 
Kostnader ved konserter (solist, pianist, annet)6  
Kjøp av noter7 
Kjøp av akkompagnement (innspilt eller ferdig fra forlegger) 
Kjøp av utstyr, delutstyr (oppdukkende behov) 
Medlemsavgift til Norsk sangerforum inklusive Kopinoravtale 
Web-hotell, OnNet 
Hjemmeside, støtte, utvikling, vedlikehold (IT-Seniorene) 
Zoom-abbonement 
MuseScore-abonnement 
StyreWeb-abonnement (regnskapssystem/medl.register) 
Korseminar/sosialt samvær 8 
Korturer (reise, opphold dirigenten)  
Rekrutteringtiltak 
Gaver (dirigent, jubilanter, mv) 
Bankgebyrer 

kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 
kr 

134 000 
15 000 
5 000 
5 000 
1 500 
7 000 

600 
1 500 
2 000 

500 
1 600 

15 000 
7 000 
1 000 
2 000 

400 

UTGIFTER TOTALT kr 199 100 

   
RESULTAT  Kr + 100 



 
1 Basert på antall medlemmer pr 1. januar 2023 og en kontingenheving for  

vårsemeteret med kr 50,- til kr 1300,- 
høstsemesteret med kr 100 til kr 1400,- 
sum pr kormedlem for 2023: kr 2700,-. 

 
2 Konsertprogram: 

• Sarabråten kr   3000 (Hengende betaling fra 2022) 
• Bruksveien kr.  2500 (Hengende betaling fra 2022) 
• Fornebudagene kr   4000 
• Sarabråten kr   3000 
• SAS-pilotene kr   3000 
• Holmen senter kr   7000 
• Punkt, julegran kr   3000 
• Bruksveien kr   2500 
• Snarøya krk kr   5000 

 
3 Funksjon av vårt medlemskap i Norsk Sangerforum som koordinerer voksenopplæringsstøtte 
fra Musikkens studieforbund. Gjelder kurset «Opplæring i korsang».  Må søkes om pr. semester.  
Utbetales ift rapporterte antall timer og antall fremmøtte korsangere. 
 
4 Driftsmidler fra Bærum kommune søkes om årlig, og utbetales ift rapportert antall 
kormedlemmer bosatt i Bærum.  I budsjettet er også inkludert mulig aktivitetsstøtte fra 
kommunen og fra korforbundet for avholdelse av konserter. 
 
5 Momskompensasjon fra Lotteritilsynet søkes om via vår medlemsorganisasjon Norsk 
Sangerforum.  Grunnlaget er innrapportert årlig regnskap. 
 
6 Ved sang i Snarøya kirke trenger vi akkompagnement.  Det er videre tatt høyde for å legge opp 
til en egen konsert med solist og akkompagnement. 
 
7 Kjøp av noter og akkompagnement henger ofte sammen på den måten at når nyere sanger 
kjøpes fra forlagene følger det ofte med innspilte MP3-filer som koster ekstra. Det er  
også tatt høyde for innspilling av akkompagnement fra pianist i budsjettet. 
 
8 Det er ikke lagt opp til helgeseminar med overnatting i korets årsbudsjett for 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÅRSMØTE I FORNEBU SINGAIRS 24. JANUAR 2023 
 
VALGKOMITEENS INNSTILLING 
 
Styre: 
 
Eli Dalsbø  Styreleder Valgperiode 2 år (ikke på valg) 
 
Jorun Vintervold Kasserer Valgperiode 2 år (ny) 
 
Eiliv Børresen  Styremedlem Valgperiode 2 år (ikke på valg) 
 
Kee Willoch  Styremedlem Valgperiode 2 år (ikke på valg) 
 
Jan Hannestad  Styremedlem Valgperiode 2 år (ny) 
 
Unni B. Hiorth  Styremedlem Valgperiode 2 år (ny) 
 
 
Intern revisor: 
 
Anne Opsahl Andersen   Valgperiode 1 år  
 
Valgkomite: 
 
Harald Edvardsen   Valgperiode 1 år 
Tove Storm Høye   Valgperiode 1 år 
 
    
 
Fornebu, 22.01.2023 
 
Anne Marit Jacobsen (sign.)  Kjell Lamo (sign.)   
 
 
 



ÅRSMØTE I FORNEBU SINGAIRS 24. JANUAR 2023 
 
INNKOMNE FORSLAG TIL SAKER FOR BEHANDLING AV ÅRSMØTET 
 
Det er innmeldt 3 saksforslag fra styret: 
  
Sak 1 Kontingentøkning  

 
Kontingenten har ikke blitt økt på flere år (6-7), og på grunn av økte kostnader til bl.a. 
dirigent, pianist, noter etc., samt at vi har sammenlignet oss med andre kor i 
forbundet, foreslås en økning fra kr 1250,- pr. semester til kr 1500,- pr. semester.  
 
Styret foreslår en trinnvis økning på følgende måte:  
+ kr 50,- for våren 2023 (til kr 1300,-)  
+ kr 100 for høsten 2023 (til kr 1400,-) 
+ kr 100 for våren 2024 (til kr 1500,-)   

 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet beslutter en trinnvis kontingentøkning som foreslått fram til og med 
vårsemestret 2024. 

  
Sak 2 Rekrutteringskomite  

 
Styret ønsker å opprette en rekrutteringskomité på 2-3 medlemmer som jobber 
målrettet med profilering og rekruttering av nye kormedlemmer i henhold til korets 
til enhver tids gjeldende behov. Rekruttering er en kontinuerlig prosess, og er hele 
korets ansvar. Styret utpeker/spør kandidater. Komiteen vil samarbeide med styret, 
men ikke være en del av det. Styret ber om tilslutning fra årsmøtet til å etablere en 
slik komité.  
  
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet slutter seg til styrets ønske om å etablere en rekrutteringskomité. 

  
Sak 3  Intern revisor  
  

Styret foreslår at valg av intern revisor tas inn i vedtektene under §4, pkt 5. Valg, slik 
 at punktets tekst lyder som følger (tillegg i rødt):  
 

a) Leder (velges fortrinnsvis for 2 år)  
b) Fem styremedlemmer (velges fortrinnsvis for 2år)  
c) Valgkomite (velges for 1 år)  
d) Intern revisor (velges for 1 år)  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar at et pkt d) Intern revisor (velges for 1 år), tilføyes i korets vedtekter. 

 
 


