Årsmelding 2008
Årsmøte
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 31. januar 2008.
Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet:
Ann-Britt Svane
Leder
Sekretær
Irene Fiskergård
Mona Johannessen
Kasserer
Styremedlem
Hildur Pedersen
Barbro Johansen
Styremedlem
Øvrige verv:
Bente Olsen
Kjell Johansen
Toril Paulsen

Til 2010
Til 2010
Til 2009
Til 2010
Til 2009

Notearkivar
Revisor
Nøkkel- og kaffeansvarlig

Noteutvalg:
Jurij Kotkovitch, Kjell Johansen, Torill Paulsen, Ingrid Golten.
Stemmegruppeledere:
Ingrid Golten - Sopran
Torill Paulsen - Alt
Kjell Johansen - Tenor/Bass
Valgkomite:
Randi Josefsen og Kirsti Rystad.
Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 24.4.08. Det ble vedtatt vedtektsending i forhold antall
styremedlemmer (pkt. 5). Nye styremedlemmer kom da inn: Evy Paulsen, nestleder til 2009
Mary-Ann J. Eilertsen, varamedlem til 2010 I tillegg ble Henrik Strand valgt inn i styret for
Barbro Johansen som hadde søkt permisjon fra styret frem til høsten 2008.
Medlemskap
Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Korforbund. Leder og kasserer
deltok på Finnmark Korforbunds årsmøte og kurs i voksenopplæringsmidler i Vardø (29.2. 2.3.08).
Aktivitet
Porsangerne har i 2008 hatt 20-års jubileum, og jubileumsåret har vært et aktivt år for oss.
Lørdag 24. mai hadde vi tre punktkonserter - to på Porsanger Helsetun (sykeavdelingen og
Porstun), samt på "Åstedet". Samme kveld hadde vi stor jubileumsfeiring på "PIAS".

Fredag 6. juni satte koret kurs mot Tromsø, og hadde en svært vellykket konsert på
Hurtigruta. I Tromsø hadde vi også en punktkonsert på "Skarven" før vi satte nesa hjemover
med "Lofoten". Også på turen nordover ble det tid til noen sanger for fornøyde turister.
I forbindelse med disse arrangementene har det vært nedsatt en jubileumskomitè og flere
underkomitèer som har jobbet godt!
Da høsten kom, startet koret opp med forberedelse til konsert "Midt i verden" sammen med
Ivar Thomassen og Link, i samarbeid med "Musikk i Finnmark". All musikk og tekst av Ivar
Thomassen. Lørdag 25. oktober ble konserten avholdt på "Alibiet", og arrangementet gikk
svært bra.
Dessverre ble det ingen julekonsert i Karasjok kirke i 2008. Dette skyldtes at koret fikk
melding om at det ikke var avsatt midler fra Karasjok kommune til dekning av reiseutgiftene
for oss. Vi håper å komme sterkere tilbake i 2009 (se handlingsplan). Vi hadde i stedet en
julekonsert 11.12. for beboerne på Porsanger Helsetun.
Julekonserten i Lakselv ble avholdt 13.12. i en nesten fullsatt Lakselv kirke. Denne gangen
hadde vi ingen gjester, bortsett fra Nelly Kotkovitch som akkompagnerte oss på et par sanger.
I tillegg til at koret har hatt jubileum, har vi i 2008 hatt flere 50-årsjubilanter og en 60-års
jubilant blant kormedlemene. Flere av disse har invitert hele koret til feiring, og det setter vi
stor pris på! Alt-rekka arrangerte også et kjempeflott julebord 13.12. på "PIAS".
Den 16.12. ble Porsangerne invitert til nok et jubileum; kulturskolens 30-års feiring i
Kultursalen. Der deltok vi med to sanger: "Nordnorsk julesalme" og "Lysfest".
Medlemmer
Koret hadde 22 betalende medlemmer våren 2008, og 30 medlemmer høsten 2008. Antallet
medlemmer er stigende og det er gledelig. Herrestemmene er dessverre noe sårbare fortsatt.
Våren 2008 hadde vi 6 herrer, og utover høsten ble det 5 etter at en flyttet. Flere tas i mot med
takk. Alle oppfordres til å drive rekrutteringsarbeid!
Styrets virksomhet
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2008, og styret har behandlet 24 saker.
Korets økonomi
I 2008 ble det lagt opp til et underskuddsbudsjett grunnet jubileumsfeiringen. Underskuddet
ble noe mindre enn forventet (kr 18.549,82). Koret har likevel en forholdsvis stabil og
oversiktlig økonomi.
Koret har drevet opplæring i korsang og avholdt ulike prosjekt etter voksenopplæringens
regler. Vi mottar tilskudd for avholdte kurs/prosjekt. Leder og kasserer har vært på kurs, og
lært hvordan man skal søke om midler, samt rapportere avholdte kurs. Dette har stor
betydning for om man får riktig sum utbetalt. I tillegg har vi hatt inntekter fra den årlige
rundvasken på Brennelv bygdehus, vinlotteri på hver korøving, medlemskontingent,
billettinntekter fra Ivar Thomassen-konserten og julekonserten i Lakselv kirke.
Dirigent, noteutvalg og repertoar

Vinteren 2008 ble det ristet støv av mange gamle noter. Siden vi hadde 20-årsjubileum, måtte
vi friske opp en del av det gamle repertoaret. Til dels ble dette også gjort til julekonserten,
hvor kormedlemmene kunne melde inn gamle julesanger de ønsket å synge igjen. Repertoaret
til Ivar Thomassen-konserten ble bestemt av Ivar Thomassen og "Musikk i Finnmark". Jurij er
vår flinke og tålmodige dirigent som fortsatt ser ut til å ha tro på oss. Vi mener jo selv vi blir
flinkere og flinkere for hvert år - dette skyldes først og fremst en dyktig dirigent som ikke gir
opp, står på, stiller krav og har forventninger til oss. Resten er opp til oss selv.
Korets hjemmesider
Kjell Johansen er webmaster for vår glimrende hjemmeside. Han oppdaterer den ofte, slik at
vi kan gå inn og sjekke datoer, klokkeslett, se bilder m.m. I tillegg legger han ut lydfiler og
partitur, slik at vi kan øve på sangene hjemme. Styret vil oppfordre alle kormedlemmene til å
øve hjemme på sanger man føler seg usikker på. Da vil vi kanskje kunne bli enda bedre. (!)
Avslutning
Styret vil takke for et vel avviklet jubileumsår 2008, og takker dirigent og kor for innsatsen.
Ann-Britt Svane
leder
Evy Paulsen
nestleder
Mona Tangstad
kasserer
Irene Fiskergård
sekretær
Hildur Pedersen
styremedlem
Barbro Johansen
styremedlem
Mary-Ann J. Eilertsen
varamedlem

