
Årsmelding 2007 

Årsmøte  
Årsmøtet i Porsangerne ble avholdt 15. februar 2007. 

Følgende verv ble vedtatt på årsmøtet: 

Ann-Britt Svane Leder  Til 2008 

Mona Johannessen Kasserer Til 2009 

Kirsti Rystad  Sekretær Til 2008 

Barbro Johansen  Styremedlem Til 2009 

Randi Josefsen Styremedlem Til 2008 

Øvrige verv: 

Bente Olsen Notearkivar 
 

Kjell Johansen Revisor 
 

  

Noteutvalg: 
Jurij Kotkovitch (dirigent), Kjell Johansen, Torill Paulsen, Ingrid Golten. 

Stemmegruppeledere: 
Kjell Johansen - Tenor/Bass 

Torill Paulsen - Alt 

Ingrid Golten - Sopran 

Valgkomite: 

Hildur Pedersen, medlem Ingrid Mikkelsen. 

Medlemskap  
Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Korforbund.  

Leder og kasserer deltok på Finnmark Korforbunds årsmøte i Honningsvåg. Der ble Kjell 

Johansen valgt til leder! Vi tar det til inntekt for Porsangerne, selv om han også synger i to 

andre kor i Vadsø.  

Aktivitet  
Porsangerne har hatt et aktivt sangerår. Vi har øvd hver torsdag og hatt ekstraøvelser i 

forbindelse med konsertene. Torill Paulsen har hatt ansvar for nøklene til øvingslokalet og for 

å koke kaffe til oss. Bente Olsen har sørget for at vi alltid har ekstra kopier av sangene vi skal 

synge dersom vi har glemt å ta med oss.  

Vi har arrangert tre sangkaféer, en av dem i Karasjok. Kaféene er populære og godt besøkt.  

I juni deltok vi på Finnmark Korforbunds 9. korstevne som ble avholdt i Kjøllefjord. Det var 

en flott tur, dirigent Jurij syntes ikke at vi var så veldig dårlig...  

I oktober arrangerte vi konsert med Ivar Thomassen, vi deltok selv med to av hans sanger: 

’Imella multebær og mygg’ og ’Attme havet’.  



Julekonsertene ble som vanlig avholdt både i Karasjok og Lakselv. I tillegg til at koret sang, 

deltok tre jenter fra kulturskolen med noen sanger. Kjell Johansen hadde som vanlig ansvar 

for lydanlegget og gjorde en god jobb sammen med sine hjelpere. Han fikk laget en DVD som 

han solgte til interesserte.  

Litt sosialt ble det også tid til, vi feiret Barbro sin 40-årsdag, var på blåtur hos Hildur på 

Bjørkås gård og sopranene arrangerte et flott julebord for oss på Senterkaféen.  

Medlemmer  
Koret hadde 18 betalende medlemmer våren 2007 og 24 om høsten. Vi har hatt 6 

herrestemmer, tre tenorer og tre basser, og håper å beholde dem framover! To av 

medlemmene arbeider i Vadsø (!) og gjør så godt de kan for å komme seg til korøvelsene.  

Vi prøver å få til et medlemsarkiv, slik at vi har oversikt over hvor lenge medlemmene har 

vært i koret og hvilke verv de har hatt.    

Styrets virksomhet  
Styret har hatt 8 møter og har behandlet 31 saker.  

Korets økonomi  
Korets økonomi har bedret seg betraktelig i forhold til året før.  

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

avholdte kurs.  

I august hadde vi dugnad og vasket rundt på Brennelv bygdehus, og på sangkaféene selger vi 

lodd. Vi har også fått inn penger på billettsalg til julekonsertene og konserten med Ivar 

Thomassen, og hver korøvelse har vi vinlotteri. DVD’ene fra julekonserten gir også inntekter.  

Dirigent, noteutvalg og repertoar  
Jurij Kotkovitch har dirigert koret, engasjert via Porsanger Kulturskole. Vi blir flinkere for 

hvert år, og med 6 herrestemmer mener han at vi kan begynne å lage musikk! Vi er veldig 

fornøyd med han som dirigent og håper han blir fornøyd med oss, etter hvert.  

Årets repertoar ligger vedlagt.  

Korets hjemmesider  
Koret har egne hjemmesider, Porsangerne.no. Kjell Johansen er webmaster, og vi kan ikke få 

rost han nok for det arbeidet han gjør i den forbindelse også. Han legger inn lydfiler av alle 

stemmene slik at vi kan gå inn og øve etter disse.  

Avslutning  
Styret takker for året som har gått og takker dirigent og kor for et flott korår i 2007.   
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