
Referat  

Årsmøte i Bjørgvin kirkesangforbund 

avholdt i Bergen domkirke 

fredag 7. mars 2014 

 
Møtet ble satt kl. 18.00 

 

Deltakere: 
Stein Oltedal (Førde kyrkjekor), Olav Ogaard (Slettebakken motettkor), Oddmund Sagstad (Askøy 

kirkekor, valgnemnd), Gro Anthun (Førde kyrkjekor, styreleiar i BKSF), Natalia Medvedeva 

(Sangkompaniet, Sund), Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter (Askøy kirkekor), Jens Arne Stautland 

(Sanctus, Nysæter, nestleiar i BKSF), Lillemor Eriksson Huus (Førde kyrkjekor), Åshild Seim 

(Slettebakken motettkor), Ulf Sverresvold (styremedlem i BKSF). 

 

Sak 1 Godkjenning av innkalling: 
 Godkjent uten merknader. 

 

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

 b) Ulf Sverresvold 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 2013: 
 Godkjent med tanke på innhold, men det kom fram en del bemerkninger. Årsmelding ble 

rettet ihht. kommentarer. 

 

Sak 4 Handlingsplan 2014: 
 Punktene 1. Rekruttering, 2. Økonomi, 3. Web-side og 5. Kyrkjesongfestar og festivalar ble 

 godkjent uten merknader.  

 Referenten fikk som oppdrag å utvide punkt 4. Kurs/Prosjekt med tanke på   

 merknader som kom under møtet. 

 

 

Sak 5 Godkjenning av regnskap for 2013: 
 Det reviderte regnskapet ble godkjent uten merknader til den reelle føringa.  

 Lenamaria fikk ros for ryddig og oversiktlig føring. Men det kom merknader om 

 overskuddet på kr. 74 523,95. Dette kommer fram gjennom at inntektene Støtte og 

 påmeldingsavgift til Prots-seminaret i januar allerede var kommet inn på konto ved 

 årsskiftet. Utgiftene vil komme på neste årsregnskap. (Se også neste post.) 

 

Sak 6 Budsjett for 2014: 
 Det framlagte budsjettforslaget gikk på to prosjekter.  

1) Prots-serminaret hvor inntektene var kommet inn i fjorårets regnskap mens utgiftene 

kommer på neste. Dette vil gi en ubalanse (underskudd) som ikke kommer fram i 

budsjettet men som vil balansere ut fjorårets overskudd i regnskapet. 

2) Utgiftssida i budsjettet dreier seg om 'Prosjekt Malmgrens Mozart'. Inntektssida ble 

ikke lagt fram.  

 Årsmøtet fant likevel å kunne godta budsjettet slik det ble lagt fram med tanke på at 

 prosessen med å søke støtte og å selge inn prosjektet er i god gjenge. 

 



Sak 7 Valg: 
 Valgnemndas framlegg til styre ble vedtatt med akklamasjon. 

 Styret består nå av Gro Anthun (leder).  

 Jens Arne Stautland (2014-2015), Lenamaria Gravdal (2014), Trygve Møster (2014), Natalia 

 Medvedeva (2014-2015) og Anne-Gurine Folgerø Gjøsæter (2014-2015) (Styremedlemmer. 

 Styret  konstituerer seg selv i eget styremøte.)  

 

 Varamedlemmer: Eli Johanne Rønnekleiv og Gerd Inger Eide Yddal 

 

 Musikkutvalg: Ulf Sverresvold (2013-2014) og Bjarte Aadland (2013-2014) var ikke på 

 valg. Nytt medlem (2014-2015) utnevnes av styret. 

 (Det ble reist spørmål om funksjonen til musikkutvalget og om det eventuelt burde legges 

 ned ut fra erfaringene vi har gjort om måten styret og musikkutvalget samvirker på. Dette 

 må eventuelt foreslås som endring i vedtektene til neste årsmøte.) 

  

 Valgnemnd; Anne Karin Stormyr, Jostein Aarvik og Anders Rinde 

 

 Revisor: Helen Leversund 

 

 Web-ansvarlig utnevnes av styret. 

 

Sak 8 Kontingent: 
 Kontingenten endres ikke. 

 

 

Sak 9 Eventuelt innmeldte saker: 

 Det var ikke kommet inn saker til årsmøtet, men møtet munnet ut i en liten idédugnad om 

 oppgaver og utfordringer som ligger i tida. 

 

Møtet hevet kl. 19.30 

 

Ulf Sverresvold, referent 


