
 

Årsmelding 2010 

Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 28. januar 2010. 

Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet: 

Ann-Britt Svane Leder  Til 2012 

Irene Fiskergård Nestleder Til 2011 

Linda Nicolaisen  Sekretær Til 2012 

Mary Ann Jessen Eilertsen Kasserer Til 2011 

Ingrid Mikkelsen Styremedlem Til 2012 – sluttet 

Joakim Tangstad  Styremedlem Til 2011 - Flyttet 

Arild Vikene Varamedlem    Til 2012 

Øvrige verv: 

Bente Olsen Notearkivar 

Kjell Johansen Revisor 

Toril Paulsen Nøkkel- og kaffeansvarlig 

Noteutvalg: 
Elina Latypova, Kjell Johansen, Toril Paulsen, Ingrid Golten. 

Stemmegruppeledere: 
Ingrid Golten - Sopran 

Toril Paulsen - Alt 

Kjell Johansen - Tenor/Bass 

Valgkomité: 
Randi Josefsen og Kirsti Rystad. 

Medlemskap  
Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Korforbund. Leder deltok på Finnmark Korforbunds 

årsmøte i Kirkenes (26.2. – 28.2). 

Forbundsleder i Finnmark korforbund og styreleder i Norsk Sangerforum er medlem i Porsangerne. 

Medlemmer  
Koret hadde 20 betalende medlemmer våren 2010, og 22 betalende medlemmer høsten 2010. Til vår store 

glede har vi i løpet av året fått 3 nye tenorer og 2 basser☺ 

Styrets virksomhet  
Det har vært avholdt 7 styremøter i 2010, og styret har behandlet 34 saker. 

 



 

Korets hjemmesider  
Kjell Johansen har som alltid stått for vår glimrende hjemmeside. Han oppdaterer den ofte, slik at vi kan gå inn 

og sjekke datoer, klokkeslett, se bilder, videosnutter 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.  

Aktivitet 
Årsplanen er i hovedsak fulgt eller endret underveis ut fra nye aktiviteter og invitasjoner.  

I løpet av året har vi deltatt på mange ulike aktiviteter. Helgen 12. – 14. februar var Ketil Belsaas her for å lære 

oss mer om korsang og pusteteknikker. Lakselv Blandakor og gruppen Utakt fra Børselv deltok også.  

Årsmøtet i Finnmark Korforbund ble avhold i Kirkenes. Ann Britt representerte Porsangerne. Vi har videre 

opptrådt for Finnmark Fylkeskommune, hatt sangkafè, sunget i begravelse og deltatt på amatøraften. Der 

framførte vi bl.a. sangen The bog down in the valley med bandet The black velvet band. Vi deltok også på årets 

julegateåpning med to sanger.   

Den 11.06 dro vi på blåtur til Honningsvåg. I Honningsvåg var vi på kirkekonsert med Honningsvåg blandakor. Vi 

hadde konsert på Nordkapp, var på kunstutstilling i Kamøyvær. Vi sang for ”lille Roger og hans utdrikkningslag” 

som var så imponert for å få en helt kor fra Porsanger for å synge for han. Vi fikk også sjekket ut Honningsvågs 

mange utesteder. Styret vil takke blåturkomiteen (Bente, Randi, Kirsti og Trine) for en uforglemmelig tur.  

Høsten startet vi opp med dugnadsånd og rundvask på Brennelv Bygdehus. Dette ga oss en inntekt på 9500 kr.  

Etter planen skulle vi også ha et samarbeid med The black velvet band, men dette ble dessverre utsatt. 

Korets tradisjonelle julekonsert i Lakselv kirke ble arrangert 11. desember. 

Vi hadde 141 betalende gjester + barn. Gjesteopptreden var Heidi Nilsen - Solist, Anastasia Dmitrieva - 

solist/piano og Aslak Janitz på gitar. Bjørg Masternes var konferansier. Aslak Janitz styrte lyd og Steinar 

Johansen lys. Roger Mjelde filmet konserten. Kjell Johansen har senere redigert og gitt ut DVD av konserten.  

Årets julebord ble arrangert av sopranrekka. Vi var ca 40 som deltok. 

Avslutning  
Styret vil med dette takke for seg og takker dirigent og kor for innsatsen året 2010.  


