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Årsmøtesak 4: 

Årsmelding for 2012 
 
Årsmøte 
Årsmøtet for Porsangerne ble holdt 31. januar 2012 
 
Følgende personer ble valgt: 
Irene Fiskergård  - styreleder Til 2014 

Per Ole Gjøvik   - nestleder Til 2013 (på valg) 

Randi Josefsen   - kasserer Til 2014 

Arild Emil Vikene  - sekretær Til 2014 

Kirsti Karina Rystad  - varamedlem Til 2013 (på valg) 

Marion Sørensen  - varamedlem Til 2014 

 

Dirigent: 

Elina Latypova-Lysakermoen til 10. juni 2012 

Anastasia Dmitrieva fra 30. august 2012 

Frode Sollie (Julekonert) 

 

Revisor: 

Kjell Johansen 

 

Valgkomite: 

Mary Ann Jessen Eilertsen 

Aril Paulsen 

 

Noteutvalg: 

Linda Nicolaisen 

Elina Latypova-Lysakermoen (dirigent) 

Ingri Golten 

 

Notearkivar: 

Bente Olsen 

Nøkkel/-Kaffeansvarlig: 

Toril Paulsen 

 

Webmaster: 

Kjell Johansen 
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Dugnadskomite for rundkjøringa 2012 

Hildur Pedersen, Bente Olsen og Ingrid Golten 

 

Stemmegruppeledere: 

Sopran: Hildur Pedersen 

Alt: Toril Paulsen 

Tenor/Bass: Kjell Johansen 

 

Medlemskap: 

Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Korforbund.  

Randi Josefsen og Irene Fiskergård deltok i Finnmark Korforbunds årsmøte i Vadsø 25.-26. 2.12 

 

Medlemmer: 

Porsangerne hadde 19 betalende medlemmer våren 2012, og 23 betalende høsten 2012 

 

Korets økonomi: 

Pr 31.12.2012 har Porsangerne kr 89 032,67 i kasse/bank og fond. 

Fra dette fratrekkes forsinket utbetaling lønn til pianist (utbetales Jan 2013) og annonseutgifter 

vedr. julekonserten. Disponibelt beløp pr 31.12.2012 blir da kr 75 577,-. Dirigent utgifter utgjør 

kr 41.762,- og dekkes med kontingent, vinlotteri, julekonsert, dugnad og VO-midler. I 2012 fikk 

koret kr 22.160,- på VO-midler, kr 8.500,- på vinlotteri, kr 16.500,- i overskudd på kontingent,  

kr 17.092,- i overskudd på dugnad, samt kr 6.627,- i overskudd på julekonsert.  

Vi brukte kr 34.027,- på turen til Kirkenes og hadde kun et lite underskudd på kr 466,12.  

 

Styrets virksomhet: 

Det har vært avholdt 12 styremøter i 2012, det ble behandlet 30 saker 

Det er også vært avholdt 3 møter i hovedkomite for sangerstevne i juni 2013. 

 

Hjemmesida til Porsangerne: (www.porsangerne.no) 

Som tidligere år har Kjell Johansen oppdatert hjemmesida til Porsangerne med nødvendig og 

nyttig info. Gjennom flere år er det det blitt et betydelig arkiv både for bilde og lyd. Ikke minst 

lydfil-arkivet er unikt og til veldig god nytte og hjelp når nye sanger skal øves inn, -og gamle 

sanger repeteres.  

 

Aktivitet: 

Handlingsplanen for 2012 er fulgt med en del endringer/tilføyinger underveis ut fra nye 

aktiviteter og invitasjoner. Aktiviteter koret deltok i: 

 

 

Tirsdag  10. jan Oppstart øvinger vår 
Tirsdag 31. jan Årsmøte 
Mandag 6. februar Opptreden samefolkets dag på PIAS 
Lørdag 10. mars Opptreden for Finnmarksløpet sjekkpunkt Skoganvarre  
Tirsdag 29. mai Konsert og kafé på Kventunet Børselv 

 
 



 

Fredag 8. Juni Tur med 
ble konsert om bord på panoramadekket og på kai
Konserten ombord ble en suksess 
turister. Imponerende av vår konferansier Ingrid Golten som 
presenterte koret og sangene på flere språk. 

Lørdag 9. juni Opptreden i Kirkenes samfunnshus (Kirkenes damekor sitt jubileum)
 

Søndag 10. juni Hjemtur med private biler
dirigent og det ble stopp på Karasjokfjellet med gaveoverrekkelse og 
sang.  

Sommer Sommerferie
Mandag 20. aug Opptreden ved avduking av 
Torsdag 30. aug Oppstart øvinger høst 2012
Torsdag 19. okt Opptreden kulturkveld i 
Torsdag 8. nov Konsert og kafé på Kventunet Børselv

spaserstokk.
Fredag 
 

30.nov 
 

Øvingshelg innledet i Lakselv kirke med innleid dirigent 
og pianist Mari Bornø

Lørdag 1. des Fortsettelse øving og opptreden på torget ifm julegateåpning
Lørdag 8. des Konsert i Lakselv kirke m/dirigent 

Konferansier:
Lyd/miks
Lys og video: Steinar Johansen og Bengt Danielsen. 
Teknisk leder: Kjell Johansen som også har produsert video til DVD 
for salg til medlemmene.
Gjesteart
Koret hadde innleid dirigent og pianist som kostet en del, men 
konserten gav likevel et overskudd på 
Etter tilbakemeldinger fra publikum ble det gjennomført en god 
konsert som Porsangerne kan være stolt av. En
Marit fra Hammerfest som stilte opp på kort varsel. 
 

Lørdag  8. des Årets julebord ble holdt på Banak Leir med 
av tenor og bassrekka. 

 

I tillegg til nevnte saker er koret kommet godt i gang med planlegging av sangerstevne i juni 

2013. Søkt og fått tilskudd om Luostejok Kraftlags midler 

 

Avslutning: 

En stor takk til alle som deltok på turer, opptreden, dugnadsarbeid og andre aktiviteter. Og en 

takk til alle som tar verv og står på for korets aktiviteter og utvikling.

påtok seg oppgaven som «step-in» dirigent når vi trengte det som mest.

 

Styret  

aev-sekr 
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ur med hurtigruta MS Nordnorge fra Honningsvåg til Kirkenes. Det 
ble konsert om bord på panoramadekket og på kaia i Kjøllefjord.
Konserten ombord ble en suksess der vi sang for mange utenlandske 
turister. Imponerende av vår konferansier Ingrid Golten som 
presenterte koret og sangene på flere språk.  
Opptreden i Kirkenes samfunnshus (Kirkenes damekor sitt jubileum)

Hjemtur med private biler. Dette var også avskjed for Elina 
og det ble stopp på Karasjokfjellet med gaveoverrekkelse og 

Sommerferie og dugnadsarbeid i rundkjøringa.  
reden ved avduking av minnesmerke utenfor rådhuset.

Oppstart øvinger høst 2012 
Opptreden kulturkveld i kultur salen arrangert av Lakselv blandakor
Konsert og kafé på Kventunet Børselv i regi av flerkulturelle 
spaserstokk. 
Øvingshelg innledet i Lakselv kirke med innleid dirigent Frode
og pianist Mari Bornø 
Fortsettelse øving og opptreden på torget ifm julegateåpning
Konsert i Lakselv kirke m/dirigent Frode Sollie og pianist Mari Bornø
Konferansier: Gunnhild Engstad. 
Lyd/miksebord: Ørjan Nicolaisen. 
Lys og video: Steinar Johansen og Bengt Danielsen.  
Teknisk leder: Kjell Johansen som også har produsert video til DVD 
for salg til medlemmene. 

tist var Tara Nicolaisen med gitarist Bjørn Arne Jo
Koret hadde innleid dirigent og pianist som kostet en del, men 
konserten gav likevel et overskudd på kr 6 627,-. 
Etter tilbakemeldinger fra publikum ble det gjennomført en god 
konsert som Porsangerne kan være stolt av. En stor takk til 
Marit fra Hammerfest som stilte opp på kort varsel.  

Årets julebord ble holdt på Banak Leir med 34 deltakere. Arrangert 
av tenor og bassrekka. God mat, lett underholdning og allsang.

er koret kommet godt i gang med planlegging av sangerstevne i juni 

Søkt og fått tilskudd om Luostejok Kraftlags midler kr 37.000,- 

En stor takk til alle som deltok på turer, opptreden, dugnadsarbeid og andre aktiviteter. Og en 

alle som tar verv og står på for korets aktiviteter og utvikling. En ekstra takk til Kjell som 

in» dirigent når vi trengte det som mest. 

MS Nordnorge fra Honningsvåg til Kirkenes. Det 
i Kjøllefjord. 

for mange utenlandske 
turister. Imponerende av vår konferansier Ingrid Golten som 

Opptreden i Kirkenes samfunnshus (Kirkenes damekor sitt jubileum) 

Elina som 
og det ble stopp på Karasjokfjellet med gaveoverrekkelse og 

rådhuset. 

arrangert av Lakselv blandakor 
i regi av flerkulturelle 

Frode Sollie 

Fortsettelse øving og opptreden på torget ifm julegateåpning 
t Mari Bornø 

Teknisk leder: Kjell Johansen som også har produsert video til DVD 

ohansen. 
Koret hadde innleid dirigent og pianist som kostet en del, men 

Etter tilbakemeldinger fra publikum ble det gjennomført en god 
stor takk til Frode og 

deltakere. Arrangert 
allsang. 

er koret kommet godt i gang med planlegging av sangerstevne i juni 

En stor takk til alle som deltok på turer, opptreden, dugnadsarbeid og andre aktiviteter. Og en 

En ekstra takk til Kjell som 


