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Årsmelding 2019 
Årsmøtet 2018 for Porsangerne ble avholdt tirsdag 29. januar 2019. 

Følgende ble valgt til styret, komiteer og utvalg: 

Styret: 
Hege Håkonsen   -Styreleder  Til 2020  
Ingrid Golten   -Nestleder  Til 2021 
Gunnhild S. Engstad  -Kasserer  Til 2020  
Toril Paulsen   -Styremedlem  Til 2021 
Linn Amalie Estensen  -Styremedlem  Til våren 2019 
Ann-Britt Skog   -Styremedlem  Høst 2019 
Aril Paulsen   -Varamedlem  Til 2020 
Ann-Britt Skog   -Varamedlem  Til 2021  

Dirigent: 
Korets dirigent har vært Jens Lühr fra januar til august, via kulturskolen. Fra august til desember har 
vi leid inn Jens Lühr, som selvstendig næringsdrivende,for å innstudere sanger. Koret har også leid 
inn Hege Sofie Nilsen for å dirigere vår julekonsert. 

Revisor 
Mary-Ann Jessen Eilertsen     Til 2020 

Valgkomiteen: 
Mary Ann J. Eilertsen      Til 2020  
Irene Fiskergård     Til 2021 

Noteutvalg: 
Jens Lühr      Til August 
Arild Vikene      Til 2020  
Linda Nicolaisen     Til 2021     
Linn Amalie Estensen     Til våren 2019 

Web-master: 
Kjell Johansen (årsmøtet 2018 sier ingenting om denne rollen)  

Dugnadskomite for rundkjøringa:  
Hildur Pedersen     Til 2020  
Irene Fiskergård     Til 2020   

Medlemskap og representasjon: 
Porsangerne er tilsluttet Norsk Sangerforum og Finnmark Sangerforum. Porsangerne er også tilsluttet 
Finnmark Musikkråd, Norsk Musikkråd, Musikkens Studieforbund og Voksenopplæringsforbundet 
(VOFO) Finnmark. 

Hege Håkonsen er leder i styret i Finnmark Sangerforum.  

Medlemstall i 2019: 
Porsangerne hadde 16 betalende medlemmer i vårsemesteret og 19 medlemmer i høstsemesteret i 
2019. Våren 2019 hadde vi også to hospitanter, Christian Johansen og Elias Ravn Iversen. 
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Aktivitetsoversikt: 

Dag Dato Aktivitet 

Tirsdag  15. januar Oppstart korøving 

Tirsdag 29. januar Årsmøte i Porsangerne  

Lørdag og søndag 2. og 3. mars Dirigentopplæring, øvingskor 

Mandag  11. mars Ekstraordinært årsmøte 

Fredag-søndag 22.-24. mars Mentorordning, øving som kor 

 30. april Medlemsmøte, ingen møtte 

Fredag – søndag 14.-16.juni Korstevne i Kirkenes 

   

 Juni – august Sommerferie og dugnad rundkjøring 

   

Tirsdag  27. august Oppstart korøving 

Fredag 13. september Opptreden, åpning av kultursti 

Lørdag 21. september Korfest på låven hos Gunnhild og Kjell 

Fredag, lørdag 

og søndag 

 

1-3. november  

 

Øvingshelg, Kantina vgs. 

   

Lørdag  14. desember Julekonsert i Lakselv Kirke  
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Korets aktivitet 2019: 

Våren 2019 startet godt med full konsentrasjon om å øve til korstevnet i juni dette året, men i 
mellomtiden har vi hatt noe aktivitet utenom. Koret hadde et oppdrag for Finnmark Musikkråd og 
Norsk Sangerforum hvor vi var et øvingskor under et kurs for dirigenter. Dette fant sted på Lakselv 
Hotell 1. - 3. mars. Dette var morsomt å delta på, utviklende for sangerne og oppdraget var av 
betalende art som gav koret en god ekstra inntekt. 

Med stor glede over å ha en fast dirigent fortsatte vi å utdanne dirigenten vår og derfor var deler av 
koret sammen med dirigenten på en samling i Hammerfest. Dette var i regi av mentorordningen til 
Koralliansen med høyt utdannede kordirigenter nasjonalt som mentorer. For Finnmark var Jon Fylling 
mentor. Prosjektet var en fortsettelse fra høsten 2018.  Koret tok turen som en sosial sammenkomst 
for å styrke samholdet og derfor besluttet styret at alle deltakere fikk dekket overnatting, lunsj, 
middag og transport til Hammerfest. Helgen ble avsluttet med en flott konsert i Hammerfest kirke 
med 3 kor i Nord og et fantastisk fellesnummer. 

Året 2019 var et stevneår og denne gangen hadde koret valgt å reise på korstevne til Kirkenes. 
Grunnet at så mange kor ble påmeldt til stevne i Kirkenes så ble korene delt inn i to grupper. 
Konsertene i kirken og i kultursal/gymsal ble avholdt samtidig lørdag og søndag, noe som gjorde det 
umulig å se alle korene opptre. Å se alle korene opptre var et stort savn for mange deltakere. 
Porsangerne hadde et flott fellesnummer med Hammerfest blandede kor. Porsangerne gjorde to 
opptredener, henholdsvis profan- og kirkekonsert, med fantastisk kvalitet og et flott repertoar. 
Korets gode prestasjon er takket være Jens Lührs iherdige innsats og arbeid med å utvikle oss som 
kor og som korsangere. Dette er noe korenes medlemmer vil huske lenge!!   

I september hadde koret ett betalende sangoppdrag. En liten gruppe medlemmer sang ved åpningen 
av kulturstien i Trollholmsund. 

Høsthalvåret startet uten musikalsk leder. Jens Lühr stilte villig opp til å innøve repertoar på øvelsene 
våre. Syngeriet Hege Sofie Nilsen fra Alta ble engasjert som dirigent til julekonserten. Jens Lührs 
innsats på øvelsene ga et meget godt grunnlag for Hege Sofies arbeid og direksjon. Samspillet 
mellom de to var essensielt for korets drift denne høsten.  

Koret hadde årets eneste øvingshelg den 1. – 3. november på kantina på Lakselv videregående skole. 
Her hadde innleid dirigent Hege Sofie regien. Det var stort opp oppmøte og denne helgen gav nok 
alle de medlemmene som møtte et godt grunnlag for å øve videre på repertoaret til julekonserten. 

Da koret stod uten en musikalsk leder dette halvåret, kunne vi ikke ha adventskonserter. Disse 
adventskonsertene var helt klart et savn for flere av medlemmene våre. Istedenfor å ha 
adventskonserter brukte vi all tid og energi på å øve godt til årets julekonsert.  

Koret hadde sin tradisjonelle julekonsert for 22. gang, i Lakselv kirke den 14. desember. Det var 166 
tilskuere, hvor av 79 var forhåndsolgt. Biblioteket sto for forhåndssalg av billetter. I tillegg hadde 
flere av korets medlemmer solgt billetter både 7. desember og 13. desember. Jens Lühr 
akkompagnerte oss på piano under konserten.  Koret hadde, som nevnt tidligere, leid inn Hege Sofie 
Nilsen til direksjon av konserten. Hege Sofie var også vår konferansier og hun hadde ett 
solistnummer som koret var med på.  

Eldrerådet har også dette året vært med på å sponse/gi tilskudd på billetten til julekonserten. Midler 
fra den kulturelle spaserstokken ble sponset med kr. 100 pr billett for alle over 60 år.  

Lyd og film ble dyktig utført av Trond Einar Persen og lys ble trofast og godt utført av Roy Artur 
Myrheim. 

Konserten ble etterpå omtalt som det beste vi har prestert hittil, noe som gjør oss stolte og ydmyke. 
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Årets julebord ble av flere grunner utsatt til januar 2020. Noen av korets medlemmer valgte allikevel 
å kose seg sammen på hotellet rett etter konserten. 

Korets økonomi 

Porsangerne har i 2019 hatt et litt roligere år med få inntekter. Dette ga koret et underskudd. Dog ble 
ikke underskuddet like stort som budsjettert. Dette skyldes nok i hovedsak at koret på høsten hadde 
redusert dirigentutgift, økt mva-kompensasjon og innsparing på kostnader. Vi kan også se at koret 
har hatt en økning i grasrotandelen samt at momskompen var stor dette året. Dette påvirket selvsagt 
økonomien i positiv grad. 

Koret hadde inntjening av loddsalg under de fleste øvinger. 

Koret hadde kr 120 000,- i faste kostnader som måtte dekkes inn via kontingent, tilskudd, dugnad og 
andre inntektsbringende aktiviteter. Med kr 20 000,- i kontingent og kr 30 000,- i offentlige tilskudd, 
var koret avhengig av inntektsgivende aktivitet som konserter med godt overskudd. En viktig inntekt 
var fra dugnaden med rundkjøringen. De siste årene har vi i tillegg hatt flere tilleggsoppdrag som har 
gitt oss kjærkommen inntekt så som teknisk arrangering for Scene Finnmark, kor for 
dirigentopplæring mv. 

Det var budsjettert med underskudd på kr 65 000,-. Regnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 
15 678 som betyr at koret har tært på oppspart kapital. Koret har totalt kr. 228 922,- i midler 
(egenkapital). Totalt sett har koret god økonomi.  

Styrets virksomhet: 

Styret har avholdt 10 møter i 2019 og har behandlet 46 saker. Styret har i tillegg hatt kontakt pr e-
post, sms og på Facebook. Styret har i hovedsak brukt tiden fra juni til august 2019 på å utarbeide en 
kontrakt som skulle brukes til å formalisere vår avtale med Kulturskolen. Styret så seg også nødt til å 
utarbeide en solid stillingsinstruks for dirigenten siden dette ikke er å oppdrive ferdiglaget noen 
steder. Dagen før høstens oppstart i koret, var leder og nestleder i et møte med kulturskolerektor og 
Jens Lühr. Dette møtet var tenkt til å signere kontrakt og for å overrekke stillingsinstruks.  

På møtet blir styrets representanter kjent med at kulturskolen dessverre ikke kan levere 
dirigenttjenester dette skoleåret. Dette var koret ikke informert om og vi ble nødt til å finne en 
løsning. Løsningen ble da at styret inngikk en kontrakt med Jens Lühr som selvstendig 
næringsdrivende musiker. Han ville ikke kunne ivareta det musikkfaglige ansvaret ei heller være vår 
musikalske leder eller oppvarming innenfor den tidsressursen han kunne tilby oss. Dette ble da 
styrets oppgaver.  Jens ble innleid for å innstudere sangene under øvelsene. Korets medlemmer stod 
selv for oppvarmingen med god innsats og flott resultat. 

Styret har forsøkt å avholde ett medlemsmøte våren 2019, men ingen kom på møtet.  

Styret har fortsatt å jobbe med struktur og skriftliggjøring av styrets arbeid.  

Nestleder har rapportert og søkt VO – Midler for 2019 og 2020. 

Noteutvalget: 

Noteutvalget, sammen med representanter fra styret og Kjell, har hatt flere møter for å sette 
sammen repertoar i forkant av korstevnet og julekonserten. Dirigent Hege Sofie Nilsen har selvsagt 
fått være med på å bestemme hvilke sanger som skulle brukes til julekonserten. 

Koret har i høst halvåret stått uten dirigent som sin musikalske leder.  
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Dugnadskomiteen: 

Dugnadskomiteens ansvarshavende har hatt hovedansvaret for å få alle til å stille opp med å 
luke og vanne blomstene. Dette har vært en krevende jobb for de som er i komiteen og de 
har gjort en formidabel innsats. Koret retter en stor takk til komiteens enorme arbeid. 

Koret retter en ekstra stor takk til Kjell sitt arbeide som pågår hele året, og som vi andre i 
koret som regel ikke ser eller kanskje legger merke til. Denne krevende og dyktige jobben 
har bestått i å lage lydfiler, lage og oppdatere nettside, administrere lyd og lys på konserter 
osv. Dette arbeidet er gull verdt!   

Avslutning: 

En stor takk rettes til alle som har jobbet dugnad, organisert dugnader og som har stilt opp på diverse 
arrangement i koret. Det være seg opptredener og planleggingsarbeid. Uten denne dugnadsånden og 
deltakelse hadde det ikke vært mulig å drive dette flotte koret.  

Tusen takk til alle som påtar seg verv i koret. Vervene og dugnaden er helt avgjørende for et godt 
driftet kor som lykkes på sine opptredener. 

 

For styret 

Hege Håkonsen 

Leder 


