Årsmelding 2000
Innledning:
Porsangerne ble stiftet 1988. Koret er et blandet kor der målet er å fremme sang- og
musikkglede i Porsanger.
Medlemmer
Koret hadde 25 medlemmer i 2000. Medlemtallet har vært stabilt gjennom hele året.
Medlemsmøter er avholdt i forbindelse med korøvingene. Der drøftes alle viktige saker fra
styret med tilstedeværende medlemmer før de iverksettes.
Årsmøte:
Årsmøtet ble avholdt 24.02.2000 på musikkskolen. Årsmøtet behandlet de vanlige
årsmøtesaker som årsberetning, regnskap, styrets forslag til handlingsplan, budsjett, saker
(3) og valg.
En av sakene var vedr. oppmøte og om man skulle innføre oppmøteplikt. Dette ble livlig
diskutert og man kom frem til at det ikke var aktuelt og innføre dette. Videre tok man opp
spørsmålet om tilrettelegging for hjemmeøving. Årsmøtet vedtok at dette selvsagt var opp
til den enkelte, men oppfordret medlemmene til øving på egenhånd. Det ble også diskutert
om man skulle endre øvingsdag. Vi ble enige om at dette skulle vurderes igjen til høsten,
men når høsten kom var vi enige om å fortsette med samme dag - torsdag. Derimot ble
øvingstiden utvidet med en halv time.
Valg:
Etter valg har styret følgende sammensetning:
Heidi S. Hanssen - leder (gjenvalgt for to år, til 2002)
Bente Olsen - kasserer (ikke på valg før 2001)
Bjarne Lein - sekretær (ikke på valg før 2001)
Kjersti Hakestad - styremedlem (ikke på valg før 2001)
Torill Paulsen - styremedlem (valgt for to år, til 2002)
I tillegg gjorde man følgende valg:
Revisor:
Gunn-Berith Solheim (Gjenvalgt for to år, til 2002)
Valgkomité:
Bjørg Masternes, Ann Britt Svane og Kjell Johansen. (Gjenvalgt for to år, til 2002)
Noteutvalg:
Kristel Paulsen, Ann Britt Svane, Barbro Johansen, Gunn-Berith Solheim og Bjørg
Masternes Hanssen. (Gjenvalgt for to år, til 2002)
Stemmegruppeledere: (Alle gjenvalgt for to år, til 2002)
Sopran: Ingrid Mikkelsen
Alt: Lillian Albrigtsen
Tenor/bass: Kjell Johansen
Notearkivar:

Mary-Ann Jessen Eilertsen (Valgt for to år, til 2002)
Styrets virksomhet
Styret har hatt 4 møter i løpet av året og behandlet 27 saker. I tillegg er holdt 8
medlemsmøter i løpet av året.
Dirigent
Kristel Paulsen har vært god og inspirert dirigent også i år 2000 og har vært ansatt og
lønnet av koret etter inngått arbeidsavtale.
Medlemskap i organisasjoner
Koret har også i år vært medlem i Finnmark korforbund og Kjell deltok på årsmøtet i
Vadsø.
Vi har som før drevet opplæring i korsang etter voksenopplæringens regler og mottatt
tilskudd for avholdte kurs.
Virksomheten:
Koret har i 2000 deltatt ved en rekke arrangementer i egen regi og i samarbeide med andre.
Vi har finpusset på gamle travere i repertoaret og øvet inn nye glansnummer til fremførelse
ved ymse anledninger. Vi har fortsatt bruk moderne teknologi og har god nytte i innspilte
kassetter og musikkfiler distribuert pr. e-post fra Kjell med melodiene for hver
stemmegruppe.
I tillegg til de ukentlige korøvinger har vi gjort dette:



















2. januar: deltok på kulturell tusenårsfeiring i kultursalen.
23. januar: Konsert sammen med Finnmarkskoret i Lakselv kirke.
17. mai: Koret sang på Helsetun og senere på dagen på Brennelv Bygdehus.
17. juni: Sesongavslutning ved Lakselvens bredd med grillmat og allsang. Planlagt
punktkonsert samme dag måtte avlyses grunnet mangel på mannstemmer.
24.juni: Sang i bryllup.
29. juli: Bryggedansen i Hamnbukt
31. juli: Rundvask på Brennelv Bygdehus
24. august: oppstart for høsten.
1. - 3. september: Kurs med Dølør. Syv deltakere fra Porsangerne.
16. oktober: Rundvask på nydel av Brennelv Bygdehus
19. oktober: Pubkonsert
28. oktober: Punktkonserter på div. kafeer og rundt i Lakselv lørdag formiddag.
29. oktober: Avslutningskonsert for kulturdagene i kultursalen.
19. november: øvingsssøndag før julekonserten. I Lakselv kirke.
2. desember: Sangkafé på Lorrys der vi var invitert av Blandakoret.
7. desember: Julekonsert i Karasjok nye kirke.
9. desember: Julekonsert i Lakselv kirke. Vellykket konsert til stormende jubel!
9. desember: Sesongavslutning med julebord på Lorrys.
Lakselv 16.02.2001
Heidi S. Hanssen / Bjarne Lein
styreleder / sekretær

