
 
 
 

Årsmelding 2011 
 
 
Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 25. januar 2011. 
 
 
Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet: 
Ann-Britt Svane - styreleder Til 2012 (sluttet 01.11.2011) 
Irene Fiskergård - nestleder Til 2013  (leder fra 01.11.2011) 
Linda Nicolaisen - sekretær Til 2012  
Mary-Ann Jessen Eilertsen - kasserer Til 2012  
Per-Ole Gjøvik - varamedlem Til 2013  
Arild Vikene - varamedlem Til 2012  
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Stemmegruppeledere: 
Sopran: Hildur Pedersen 
Alt: Toril Paulsen 
Tenor/bass: Kjell Johansen 
 
Medlemskap  
Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Korforbund. 
Ann Britt Svane og Irene Fiskergård deltok på Finnmark korforbunds årsmøte i Hammerfest helgen 26-27. 
februar 2011.  
 
 
Medlemmer  
Koret hadde 17 betalende medlemmer våren 2011, og 16 betalende medlemmer høsten 2011.  
 
 
Korets økonomi 
Pr 31.12.2011 har Porsangerne kr 84.599 i kasse/bank og fond. 
Dette fratrekkes blant annet forsinket regning på buss til kor-stevnet i 2011, og koret har da disponibelt kr 
76.043 ved årets slutt.  Dirigent utgifter utgjør kr 41.328 og dekkes med kontingent, vinlotteri, julekonsert og 
dugnad og VO-midler. I 2011 fikk koret inn kr 20.100 på VO-midler, kr 8.940 på vinlotteri, kr 12.500 i overskudd 
på kontingent, kr 16.702 i overskudd på dugnad, samt kr 14.775 i overskudd på julekonserten.  Vi brukte kr 
15.185 på stevnet i Vardø og hadde likevel et pent overskudd på kr 10.942 i 2011 – takket være stor 
dugnadsinnsats.   

 
Styrets virksomhet  
Det har vært avholdt 6 styremøter i 2011, og styret har behandlet 29 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 
Handlingsplanen for 2011 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 korstevne i Vardø vårsemesteret og Julekonsert i desember. I år har vi vært så heldige og fått 
vært med på store begivenheter som blant annet Finnmarksløpet og Midnattsrocken. I tillegg til korsang har vi 
hatt iherdig dugnadsarbeid i rundkjøringa. Styret vi takke alle medlemmer for flott innsats. Rundkjøringa ble ikke 
til å gjenkjenne☺ 

 



Korets aktiviteter 2011: 

Torsdag 6. januar 
Oppstart korøving. 
  
Tirsdag 25. januar 
Årsmøte i øvingslokalet. 
  
Lørdag 12. mars  
Kafékonsert med irsk musikk på Go'biten. 
  
Lørdag 12. mars  
Opptreden for Finnmarksløpet. Sjekkpunkt Skoganvarre. 
  
Sommeren 2011: 
Dugnadsarbeid i rundkjøringa 
 
Lørdag 11. juni  
Punktkonsert under korstevnet i Vardø. 
  
Lørdag 11. juni 
Profankonsert under korstevnet. Vardø Kulturhus. 
  
Søndag 12. juni 
Kirkekonsert under korstevnet. Vardø kirke. 
 
Fredag 8. juli 
Opptreden med Dr. Alban, Midnattsrocken, Brennelvneset. 
  
Lørdag 22. oktober 
Bryllupsfest for Elina og Øystein. 
  
Fredag 28. oktober 
Kulturkveld med sang og musikk i Lakselv Kultursal. 
  
Lørdag 26 -27. november 
Sang under julegateåpning på torget. 
Øvingshelg 
  
Lørdag 10. desember 
Korets tradisjonelle julekonsert i Lakselv kirke ble arrangert 10. desember. 
Billettinntekter kr 19.560 med 163 betalende publikum. Totalt publikums antall var 189. 
For å kunne utføre julekonserten har vi vært så heldig og fått hjelp fra blant annet:  
Anastasia Dmitrieva på piano. Irene Persen var konferansier. Ken Marius Nilsen styrte lyd og  
Steinar Johansen lys. Bengt Danielsen filmet konserten. Kjell Johansen var teknisk leder og  
har også redigert og gitt ut CD og DVD av konserten.  
 
Lakselv elevkor og elever fra kulturskolen deltok også. 
 



  
Lørdag 10. desember 
Årets julebord ble arrangert på Banak Leir av de tre alter (Randi, Torill og Linda).  
Vi var ca. 25 som deltok. Arrangementet var svært vellykket☺ 
 
   
Fredag 16. desember  
Opptreden for DNB på Lakselv hotell.  
 
 
Avslutning  
Styret vil med dette takke for seg og takker dirigent og kor for innsatsen året 2011. 
Styret vil spesielt rette en stor takk til Ann Britt Svane som dessverre har sluttet etter 5 år som leder. 
 
 
 
 
         
    
 
 
 
  


