Referat fra Repræsentantskabsmøde NKF. Helsingborg 26.6
2019 ifølge dagsorden.
Valg af mødeleder og referent:
Elin Persson: mødeleder og Lisbeth Graakjær: referent.

Virksomhedsrapport:
Niels Græsholm gennemgår hvad der på forhånd er sendt ud
Kommentarer: Ingen. – Godkendt.
Regnskaber.
Kasserer Örjan Klintberg gennemgår: Hvad pengene går til:
Fast støtte til korlederkonference og til seminar for
kororganisationerne. Forklarede medlemskontingentformen og
nævner at i år med færre aktiviteter, har medlemskontingent
været med reduktion.
NKF har i 2018: støttet Nordklangmøde i Stockholm +
korlederkonf. i Norge. Der er endnu ikke opkrævet kontingent for
2019.
Godkendt
Virksomhedsplan. Sendt ud på forhånd.
Almindelig dialog/ debat omkring denne:
Kommentarer fra fremmødte:
Forslag til næste kornetværksmøde: Dele erfaring omkring
hvordan vi ”kører” vores organisationer. Ideer osv (Aasmund
Mæhle)
Victoria Liedbergius (Ung i Kor Norge):
Forslag til at søge penge fra European Choral Association.

Andre forslag: Forslag: Ved Netværksmøder kunne
organisationerne selv betale udgifter, og NKF dække fx lokaler
og evt. oplægsholdere m.m.
Aasmund Mæhle (Norges korforbund) bemærker at han synes
NKF skal prioritere kræfter i det nordiske samarbejde betydelig
højere end på det internationale.
Margret Boasdottir (Island): Ikke glemme det internationale.
Styrke det nordiske, - udvide særligt omkring NKF.
Kunne man have en udvekslingsplatform fx på hjemmeside?
Vigtigt at få næste Nordklang på dagsorden tidligt.
Styrelsen bringer disse synspunkter med til drøftelse i styrelsen.

Bestyrelsens forslag til vedtægter
(vedhæftet Indkaldelse)
Små forskelle, - opstramning + den største forskel: indføre
netværksarbejdet i målsætning.
Stemning for forslag til suppleant fra hvert land, i tilfælde af
forfald fra styrelsesmedlem.
Spørgsmål til om bestyrelsen kan oversætte vedtægter til de
respektive lande.?
Nye vedtægter godkendt.
Budget og medlemsafgift, begge for 3 år: Kasserer Örjan
Klintberg gennemgår budget på skærm.
Forventer 120.000 sv kr. Beklager at det ikke findes på papir eller
digitalt. Taget til efterretning til næste repræsentantskabsmøde.
Medlemsafgift. Bestyrelsen forslår samme.

Valg af ordfører og 3 til 8 styremedlemmer.
Ordførende + 3 – 5 medlemmer
Ordførende: Niels Græsholm: Modtager genvalg. - Valgt
Styrelsesmedlemmer:
Finland: Maaria Manner/ Finland:
Ønsker ikke at genopstille
Forslag: Kristian Heberg fra Oulu
Island: Margret Boasdottir ønsker ikke genvalg.
Forslag: Kolbrun Einarsdottir
Sverige: Örjan Klintberg. Modtager genvalg
Norge: Elin Persson: Modtager genvalg
Danmark: Lisbeth Graakjær: Modtager genvalg
Styrelsesmedlemmer valgt.
Ifølge nye vedtægter skal der vælges en suppleant fra hvert land:
Finland: Anne Peltomaki
Norge: Rune Brunslid
Sverige: Christel Larsson Lunderquist
Island: Ingveldur Ýr Jónsdóttir
Danmark: Cæcilia Uhre Karlsson

Der blev valgt interne Revisorer: Birna Birgisdóttir
birnabirg@gmail.com

Bernt Nordset (bernt@nordset.com )

Valg af leder og to øvrige medlemmer til valgkomité
Udgår, da det ikke er i de nye vedtægter.

IFCM afholder ekstraordinær generalforsamling i Lissabon 29. juli
kl. 9-12, hvor nye vedtægter/stadgar vil blive fremlagt til vedtagelse.
Hertil vil IFCM styret fremlægge et opdateret system for
medlemskab af foreningen. Agendaen fremgår af dette
link: https://www.ifcm.net/uploads/content/IFCM%20Extraordinary%
20General%20Assembly.pdf
Niels Græsholm opridser kort vedr. IFCM og deltager i mødet i juli.
Eventuelt: Ønske til Styrelsen: Til næste repræsentantskabsmøde
udsendes på forhånd opdatering vedr. styrelsesmedlemmer og evt.
tilbagemelding med nye forslag til styrelsen.
Endvidere tilmelding til repræsentantskabsmøde, så vi på forhånd
ved hvem der deltager.
Mødet var startskud på Nordklang, som blev afholdt med stor succes og
godt vejr.
Stafetten går videre til Island: 2022 med god sparring i god tid fra NKF.

Referent: Lisbeth Graakjær
Danmark / Sommer 2019.

