
Årsmelding 2006 

Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 2. februar 2006. 

Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet: 

Ann-Britt Svane Leder  Til 2008 

Mona Johannessen Kasserer Til 2007 

Marion Sørensen Sekretær Flyttet sommeren 2006 

Trond Kjetil Holst Styremedlem Til 2007 

Randi Josefsen Styremedlem Til 2008 

Øvrige verv: 

Bente Olsen Notearkivar Til 2007 

Kjell Johansen Revisor Til 2007 

  

Valgkomite, til 2007: 

Leder Hildur Pedersen, medlem Ingrid Mikkelsen. 

Noteutvalg, til 2007: 
Jurij Kotkovitch (dirigent), Kjell Johansen, Unn Martinsen, Ingrid Golten. 

Stemmegruppeledere, alle til 2007: 
Ingrid Golten - Sopran 

Unn Martinsen - Alt 

Kjell Johansen - Tenor/Bass 

Aktivitet 
Handlingsplanen for 2006 er fulgt etter intensjonen med en del endringer/tilføyinger 

underveis ut fra nye aktiviteter og invitasjoner. Totalt sett har koret hatt mange og varierte 

aktiviteter i løpet av dette året. Koret jobbet frem mot kortur til Berlevåg i vårsemesteret og 

julekonsert i desember. 

Medlemmer 
Koret hadde 18 betalende medlemmer i 2006.  I forhold til året før var dette en nedgang. 

Koret slet også i 2006 med for få mannstemmer. Høsten 2006 var det svært mangelfullt med 

mannsstemmer. 

Styrets virksomhet 
Styret har hatt 6 møter i løpet av året og til sammen er det behandlet 14 saker. I tillegg er det 

avholdt informasjonsmøter i forbindelse med korøvelsene. 

Korets økonomi 
Koret har hatt fortsatt stram økonomi i 2006, men en forbedring i forhold til forrige år. Som 

dugnad ble det gjort rundvask på barnehagen i Østerbotn i august. For dette fikk koret 10 000 

kroner. 



Dirigent , noteutvalg og repertoar 
Jurij Kotkovitch har dirigert koret hele 2006, engasjert via kulturskolen. Han har gjort et svært 

godt arbeid med koret og koret har hatt en merkbar musikalsk utvikling i løpet av året. I 

vårsemesteret jobbet koret med sanger i forkant av turen til Berlevåg. Repertoaret har vært 

variert. 

Korets hjemmesider 
Porsangerne er svært glade for å ha egen hjemmeside, som drives av Kjell Johansen. 

Porsangerne fikk eget domenenavn i 2006: www.porsangerne.no. Kjell lager musikkfiler med 

melodiene for hver stemmegruppe og legger dette ut på hjemmesidene. Han lager også egne 

utgaver av sangnotene tilpasset koret. Dette er et omfattende arbeid som vi er svært 

takknemlig for. 

Kortur til Berlevåg 9. - 11. juni 
Koret valgte å reise på kortur til Berlevåg 9.-11. juni. Porsangerne reiste med buss til 

Honningsvåg og tok hurtigruta ”Trollfjord” derfra til Berlevåg. Vi holdt konsert i 

panoramasalongen ombord i hurtigruta. Fullt av folk og stor stemning. I Berlevåg overnattet 

vi på Berlevåg skole. 

Julekonsert 
Korets tradisjonelle julekonserten i Lakselv kirke ble arrangert 10. desember. 

Tilbakemeldingene fra tilhørerne var positiv. Roy Arthur Myrheim filmet konserten og er i 

gang med redigeringen av filmen. Det blir gitt ut DVD av julekonserten. 

Tradisjonen tro hadde vi også julekonsert i Karasjok kirke torsdag. Vi reiste med buss som 

Karasjok kommune betalte for oss. 

Julebord 
Tenor og bassgruppa arrangerte årets julebord. Arrangementet var svært vellykket. 

Annet 
Toril Paulsen har låst opp og igjen og kokt kaffe på øvingskveldene, og Bente Olsen har 

forsynt oss med nye noter. 

Kjell Johansen har tatt et stort ansvar i forbindelse med gjennomføringen av julekonserten, 

blant annet med rigging av lydanlegg og produksjon av DVD fra julekonserten i Lakselv. 

Koret retter en takk til andre som har bidratt gjennom året til at koret har fått gjennomført sine 

aktiviteter og opptredener. 

Medlemskap i organisasjoner 
Porsangerne er tilsluttet Norsk sangerforum og Finnmark korforbund. Kjell Johansen deltok 

på Finnmark korforbunds årsmøte i Vadsø. 

Koret har drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og mottatt tilskudd for 

avholdte kurs.   

Avslutning 
Styret takker for seg og takker koret for godt utført jobb i 2006. 



Styret ønsker å rette en ekstra takk til Kjell for arbeidet han legger ned for korets beste 

gjennom blant annet korets hjemmesider, rigging og DVD produksjon av julekonserten. 

Lakselv 15. februar 2007 

Styret 


