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Momskompensasjon og Frivillighetsregisetet
Om mønstervedtekter
Kurs i ledelse av gregoriansk sang
Koralliansen.no
Musica Sacra
NM for kor
Isle of Man
TONO

Mva-kompensasjon og Frivillighetsregisteret:
Nytt i år er at alle som søker om Mva-kompensasjon må være registrert i
Frivillighetsregisteret! For å registrere koret i Frivillighetsregisteret, må koret ha eget
organisasjonsnummer! Det er enkelt å skaffe seg eget organisasjonsnummer, men du må ha
de rette dokumentene for hånden. Ta kontakt ved behov for hjelp.
Ekstra bonus: Når du er registrert i frivillighetsregisteret kan koret ditt få grasrotandel. J
Koret må ha skaffet seg eget organisasjonsnummer innen 25. august (!)
Organisasjonsnummeret sendes oss innen den dato.
Det er lurt å kontakte Brønnøysundregisteret raskt fordi det ventes stor pågang!
Søknadsfristen for mva-kompensasjon er i år som i fjor, 10. juni.
(org.nr. kan altså ettersendes)
Søknadskjema ligger vedlagt, men finnes også på www.kirkesang.no

Mønstervedtekter.
Vi har nå oppdatert mønstervedtektene. Kor som ikke har egne vedtekter kan bruke NKSFs
standardvedtekter. Se vedlegg.

Kurs i ledelse av Gregoriansk sang, 25. og 26. oktober 2019
I et ledd i Koralliansens dirigentsatsning arrangere vi kurs i ledelse av gregoriansk sang.
Kurset finner sted på Utstein pilegrimsgard og Utstein kloster.
Se vedlagte brosjyre eller les på www.kirkesang.no

Koralliansen:
Vi i Koralliansen har oppnådd mange spennende ting. Blant annet har vi jobbet mye med
dirigentutvikling. Vi har nå en mengde kurs og seminarer som blir arrangert rundt i store deler
av landet vårt. Ikke minst vil vi og løfte frem Mentorordningen! Les mer på
www.koralliansen.no
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Musica Sacra sommerkurs, Bildøy (Bergen) 26.- 30. juni 2019:
Sommerens koreventyr. Les mer her:
https://www.musicasacra.no/priser-og-praktisk-info-2017

Norgesmesterskapet i kor, 11. – 13. oktober 2019:
For andre gang er det Koralliansen som er arrangør for NM i kor.
Påmeldingsfristen var 1. april. Sjekk her: http://nmforkor.no

Isle of Man:
Kirkekorfestivalen på Isle og Man er nå fullbooket. Nøyaktig 200 personer er påmeldt.
Vi ser frem til spennende kirkekordager på den lille vakre øya som ligger mellom England og
Irland. Kirkekorsangen vil prege øya den første helgen i oktober. Spesielt ser vi frem til å
synge i katedralen i Pil, under ledelse av domorganist, Peter Litman.

TONO:
Vi har den siste måneden innhentet informasjon om korenes konsertvirksomhet i 2018. Dette
fordi at TONO-avtalen som vi har, i likhet med de andre norske musikkorganisasjoner i Norsk
musikkråd, skal reforhandles. Vi ønsket å få en oversikt over hvor mange konserter våre kor
står som selvstendig arrangør for.
Korene har et imponerende et stort antall gudstjenester, musikkandakter og konserter å vise
til, men antall konserter våre kor er selvstendig arrangør for, er mindre enn gjennomsnittet for
de profane kororganisasjonene. Dette er naturlig ettersom vi har så stor aktivitet på vår
hovedarena, nemlig gudstjenestedeltakelse.
2 vedlegg:
• Standardvedtekter
• Søknadskjema Momskompensasjon

Stavanger 11. april 2019

Ragnhild Hadland
Daglig leder i NKSF

_______________________________________________________________________
Norges kirkesangforbund, postboks 2506 Eiganes, 4094 Stavanger

www.kirkesang.no

Tlf 975 13 100

post@kirkesang.no

