
Referat  

Årsmøte i Bjørgvin kirkesangforbund 

avholdt i Foldnes kyrkje, Sotra 

lørdag 7. mars 2015 

 
Møtet ble satt kl. 10.00 

 

Deltakere: 
Anne Borghild Andersen (Askøy kirkekor), Gro Anthun (Førde kyrkjekor, styreleiar i BKSF),  

Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter (Askøy kirkekor, styremedlem i BKSF), Jens Arne Stautland 

(Sanctus, Nysæter, nestleiar i BKSF), Lenamaria C. Gravdal ( Prima Vista, kasserer i BKSF), Eli-

Johanne Rønnekleiv(varamedlem i BKSF), Eldbjørg Våge Krukhaug (Bremnes kantori), Helen 

Leversund (Bremnes kantori),  Jorunn Eikeland Lilebø (Cantus, Skjod),  Lena Austevoll (Cantus 

Skjold),  Jan Røshol (Fana kyrkjekor), Trygve Møster (Vokalensemblet Sotra Reviderte, sekretær i 

BKSF). 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling: 
 Godkjent uten merknader. 

 

Sak 2 Konstituering: 
 a) Jens Arne Stautland valgt til møteleder 

 b) Trygve Møster valgt til referent 

 c) valg av tellekorps ble avlyst da det ikke så ut til å være behov. Muligheten for å velge 

  senere ble holdt åpen. Det ble ikke nødvendig å komme tilbake til saken. 

 

Sak 3 Godkjenning av årsmelding 2014: 
 Godkjent med tanke på innhold, men det kom fram noen mindre korrigeringer. Årsmelding 

er rettet ihht. kommentarer. 

 

Sak 4 Handlingsplan 2015: 
Punktene 1. Rekruttering, 2. Økonomi, 3. Web-side og 4. Kurs/Prosjekt ble godkjent uten 

merknader.  

 Referenten fikk som oppdrag å utvide punkt 5. Kyrkjesongfestar og festivalar med tanke på 

 merknader som kom frem under møtet. 

 

 

Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2014: 
 Det reviderte regnskapet ble godkjent uten merknader til den reelle føringa.  

Lenamaria fikk ros for ryddig og oversiktlig føring. Saldo ved start av året var 297’. Saldo 

ved årskifte var 245’. Underskudd 51’  i 2014.  BKSF har støttet lokal kor med 31’. 

Innbetalinger til PROTS seminar i januar 2014 ble hovedsakelig gjort i november og 

desember 2013. Utgiftene kom i februar 2014.  BKSF har også hatt et stort Mozart Requiem 

prosjekt i 2014, og startet opp Mozart Requiem 2015 før årskiftet 2014/2015.  

  

Sak 6 Budsjett for 2015: 
 Det framlagte budsjettforslaget gikk på tre store prosjekter.  

1) Mozart  Requiem 2015,  

2) Vårtreff 2015 i Knarvik kirke.  

3) Høsttreff under planlegging. 

4) Sum utgifter 123’. 

5) Sum inntekter 123’. 



 Årsmøtet fant å kunne godta budsjettet slik det ble lagt fram. 

 

Sak 7 Valg: 
 Valgnemndas framlegg til styre ble enstemmig vedtatt. 

 Styret består nå av Gro Anthun (leder,  gjenvalgt 1år 2015).  

Styremedlemmer: Jens Arne Stautland (ikkje på valg 1 år 2015), Lenamaria Gravdal 

(gjenvalgt 2 år 2015-2016), Trygve Møster (gjenvalgt 2 år 2015-2016),  Anne-Gurine 

Folgerø Gjøsæter (ikke på valg  1 år 2015)  og Eli Johanne Rønnekleiv(nyvalgt 1 år 2015) . 

Styret konstituerer seg selv i eget styremøte. 

 

 Varamedlemmer: og Gerd Inger Eide Yddal( gjenvalgt 1 år 2015) og 

 Anders Rinde (nyvalgt 1 år 2015). 

 

   

Valgnemnd; Anne Karin Stormyr (gjenvalgt 1 år 2015),  Jostein Aarvik (gjenvalgt 1 år 2015) 

og 3. medlem oppnevnes av styret. 

 

 Revisor: Helen Leversund (gjenvalgt 1 år 2015) 

 

 Web-ansvarlig utnevnes av styret.( Pr. i dag er det undertegnede som innehar denne rollen.) 

 

Sak 8 Kontingent: 
 Kontingenten endres ikke. 

 

Sak 9 Eventuelt og Innmeldt sak: 

Det var innmeldt en sak fra Jens Arne Stautland og styret i BKSF: Endring av vedtekter for 

BKSF ang. musikkutvalg: 

Pga. at musikkutvalget i mange år ikke har fungert, så er forslaget til årsmøte i BKSF at 

musikkutvalget blir tatt ut av vedtektene og at oppgavene tillegges styret: 

Forslaget er da at vi tar ut «4. strekpunkt i § 4.2.6. g) medlemmer til kor- og musikkutvalg 

for 2 år.» 

Som ein konsekvens av dette blir «§ 4.4» med underpunkt også tatt ut av vedtektene. 

Dette ble enstemmig vedtatt. 

Nye endrede vedtekter legges ut på hjemmesiden. 

  

Andre ting ved Eli-Johanne Rønnekleiv: Spørsmål om støtte til prosjektleder/dirigent for 

større prosjekter.  Årsmøte anså det som selvsagt at prosjektleder/dirigent får 

vederlag/honorar for større prosjekt som for eksempel Mozart Requiem. Dette skal taes med 

i budsjettet for prosjektet. 

Forslag fra Lena Austevoll: BKSF bør søke om å være mottaker for kollekt fra kirkene i 

Bjørgvin bispedømme. 

Jens Arne Stautland: Valg av utsendinger  til årsmøte i NKSF. Årsmøte anser dette som styre 

sin oppgave. 

  

  

 

Møtet hevet kl. 11:15 

 

Trygve Møster, referent 


