Årsmelding 2020
Årsmøtet 2019 for Porsangerne ble avholdt tirsdag 27. januar 2020.
Følgende ble valgt til styret, komiteer og utvalg:
Styret:
Hege Håkonsen
Ingrid Golten
Hans Rune Paulsen
Toril Paulsen
Mette Larssen

-Styreleder
-Nestleder
-Kasserer
-Styremedlem
-Styremedlem

Til 2022
Til 2021
Til 2022 (sommer 2020)
Til 2021
Til 2022 (januar 2021)

Aril Paulsen
Ann-Britt Skog

-Varamedlem
-Varamedlem

Til 2022
Til 2021

Dirigent:
Fra januar til juni har vi leid inn Jens Lühr, som selvstendig næringsdrivende for å innstudere sanger. I
juni signerte koret kontrakt med kulturskolen om leie av dirigent tjenester.
Revisor
Mary-Ann Jessen Eilertsen

Til 2021

Valgkomiteen:
Rene Nøstgård Lande
Irene Fiskergård

Til 2020
Til 2021

Noteutvalg:
Jens Lühr
Arild Vikene
Linda Nicolaisen
Ingrid Golten

Til 2022
Til 2021
Til 2022

Web-master:
Kjell Johansen (årsmøtet 2020 sier ingenting om denne rollen)
Dugnadskomite for rundkjøringa:
Hildur Pedersen
Irene Fiskergård

Til 2021
Til 2021
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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 2020:
Porsangerne hadde 14 betalende medlemmer i koret.
Æresmeldemskap:
Bente Olsen ble gitt æresmedlemskap i Porsangerne med adgang til våre konserter, deltakelse på
sosiale arrangement som medlem. Overrekkelse ble på hennes 60-årsfeiring.

Aktivitets oversikt:
Dag
Fredag
Tirsdag
Mandag
Tirsdag
Torsdag

Tirsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag - søndag
Lørdag
Torsdag

Dato
10. januar
14. januar
20. januar
28. januar
13. mars

Aktivitet
Julebord/Årsfest
Oppstart korøving
Kontaktmøte med Finnmark Sangerforum
Årsmøte i Porsangerne
Norge stenger ned p.g.a Covid 19. Koret måtte ha pause
fra øving til juni, men koret hadde ikke oppstart før
høsten.

Juni – august

Sommerferie og dugnad rundkjøring

8. september
23. oktober
27. oktober
28. oktober
28. – 29. november
5. desember
21. januar 2021

Oppstart korøving
Medlemsmøte og sosialt samvær, Avlyst
Medlemsmøte, teams
Arr. Scene Finnmark «Beethoven 250 års Jubileum»
Adventstur og konsert i Mehamn, Avlyst
Julekonsert i Lakselv Kirke, Avlyst
Medlemsmøte

Av smittevernhensyn og økonomi, ble planlagte aktiviteter som blå-tur, julebord avlyst i år.
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Korets aktivitet 2020:
2020 har vært et rart og nokså utfordrende år for koret. Covid 19 har preget året og gjort at vi ikke
har kunnet øve store deler av året og at vi ikke har kunnet holde konserter.
Våren 2020 startet med årsfest og retro som tema fredag 10.januar på Antikkstore. Årsfesten ble en
knallsuksess med feststemte kormedlemmer i flotte antrekk som deltok i festleker og bidro med mye
sang.
Koret starter med øvinger tirsdag 14. Januar. 21. Januar hadde Porsangerne og Lakselv Blandakor et
kontaktmøte med daglig leder og styreleder i Finnmark Sangerforum. Finnmark sangerforum var
innom for å dele ut 10 års nåler til flere kormedlemmer samt 25 års nål og diplom til vår kjære Irene
Fiskergård. Møtet ble også brukt til å informere om sangerforumet sin daglige virksomhet og hvilke
saker som stod på sakslisten til det kommende årsmøtet.
Koret øvde med stort oppmøte på øvinger frem til 13. Mars. Da stengte hele Norge ned grunnet
Covid 19 og vi fikk ikke øve før juni mnd. I juni valgte koret å avvente med oppstart grunnet
usikkerhet rundt smitte situasjonen. Det ble derfor ikke oppstart før høsten.
Høstens oppstart var preget av corona situasjonen og alle måtte trå til som smittevernsansvarlige på
øvinger. Øvingene gikk uten sosialt fellesskap i pausen.
Medlemsmøtet og det sosiale treffet på låven hos Kjell og Gunnhild 23. Oktober ble avlyst grunnet
smittesituasjonen.
28. Oktober var koret arrangør sammen med Scene Finnmark for deres flotte pianokonsert
«Beethoven 250 års Jubileum». En nydelig konsert ble spilt hvor blant annet vår fantastiske dirigent
Jens Lühr var en av tre pianister. Det var 36 publikummere på arrangementet.
Norge stengte delvis ned igjen den 16. November og dette fikk store konsekvenser for all aktivitet i
koret. Det ble opphør i øvinger de neste to ukene og konsertene som var planlagt måtte avlyses.
Koret fikk tilbud om å synge for Nissen på sleden 6. desember men dette ble også avlyst for vår del.

Korets økonomi
Porsangerne har hatt et utfordrende år økonomisk. Med faste kostnader til dirigent og mange andre
faste driftskostnader har det tært på oppsparte midler da inntektene har uteblitt. Det ble ikke søkt
VO-midler for høst halvåret. Det var vanskelig å søke da vi ikke visste noe om situasjonen til høsten
og om vi fikk starte opp med øvinger igjen.
Det er ikke søkt midler for tap av inntekt i høst da styret ikke lyktes i å legge inn søknad innen fristen.
Koret har kr 97 764,97,- i faste kostnader som må dekkes inn via kontingent, tilskudd, dugnad og
andre inntektsbringende aktiviteter. Med kr 15 750,- i kontingent og kr 57 624,- fra andre
inntektskilder som grasrotandel, lotteri, vo- tilskudd og dugnad i rundkjøringen, er koret avhengig av
inntektsgivende aktivitet som konserter som gir inntekter.
Det var budsjettert med underskudd på kr 65 500,-. Regnskapet for 2020 viser et underskudd på kr
24 350,02 noe som betyr at koret har tært på oppspart kapital. Koret har totalt kr 204 572,81 i midler
(egenkapital). Totalt sett har koret god økonomi.
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Styrets virksomhet:
Styret har avholdt 9 møter i 2020 og har behandlet 30 saker. Styret har i tillegg hatt veldig mye
kontakt pr e-post, teams, sms, messenger og på facebook. Hovedfokuset til styret har vært å holde
koret samlet i denne utfordrende tid og positivt se frem til aktiviteter for medlemmene. Å gi ut
informasjon til medlemmer har til tider vært utfordrende da alt har vært så usikkert. Styret har i
perioden fra mars 2020 – januar 2021 brukt mye tid på å planlegge neste øving og legge til rette for
planlagte aktiviteter i henhold til anbefalinger fra FHI og Porsanger kommune. Dette har også vært
litt vanskelig da det hele tiden har kommet nye momenter i smittesituasjonen som har gjort det
utfordrende å planlegge for koret. Samlet sett har alle endringer og usikkerheten i smittesituasjonen
gjort at styret har hatt vesentlig større arbeidsmengde i 2020 enn tidligere år.
Sommeren 2019 jobbet styret iherdig med å utarbeide en kontrakt som skulle være for leie av
dirigenttjeneste samt at styret utarbeidet en solid stillingsinstruks for dirigent. Det ble da en enkel
affære å signere kontrakt med kulturskolen om leie av dirigent når tiden var inne for det. Kontrakten
ble signert i juni av leder og kulturskolerektor.
Medio juni fikk styret en henvendelse fra kasserer Hans Rune at han valgte å trekke seg fra styret.
Leder og nestleder jobbet lenge med å finne ny kasserer og på forespørsel av leder valgte Gunnhild å
komme tilbake å overta oppgavene ut året. Regnskapsjobben har vært flott utført og styret takker
Gunnhild for en fantastisk jobb <3
Styret har i siste del av 2020 hatt flere arbeidsmøter for å planlegge korstevne som Porsangerne etter
planen skal avholde i juni 2021.
Styret har avholdt 2 medlemsmøter i 2020, begge møter er digitale og på teams.
Nestleder har på vegne av koret rapportert og søkt vo -midler for våren 2020 og det er søkt vo –
midler for våren 2021.

Noteutvalget:
Noteutvalget sammen med representanter fra styret og Kjell har hatt flere møter for å sette sammen
repertoar.
Koret har i vår halvåret stått uten dirigent som sin musikalske leder. Styret har dekket denne rollen i
nevnte periode.
Siste møte før jul ble avholdt i desember og foreløpig repertoar for våren ble klart og for første gang
på mange år lagt ut før nytt år startet.
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Dugnadskomiteen og dugnadsjobb:
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. Kjell har lagd lydfiler, oppdatret
nettsiden vår og hjulpet både styret og noteutvalget til diverse oppgaver.

Avslutning:
2020 har vært et meget utfordrende år som har gitt slitasje og vært demotiverende for både
medlemmer, tillitsvalgte og dugnadsdeltakere. Vi må holde ut og se frem til bedre tider med full drift
i koret. Sammen skal vi, med masse energi fra korsang, jobbe side om side for å skape positivitet og
glede i koret. Positivitet og glede øker lysten til å bidra med driften av koret og er essensielt for at vi
skal ha et godt grunnlag for driften av koret.
En stor takk rettes til alle som har jobbet dugnad, organisert dugnader og som har stilt opp på
arrangementet til Scene Finnmark som koret var ansvarlig for å arrangere i oktober.
Tusen takk til vår fantastiske dirigent som på tross av covid 19 har stått på og vært optimistisk og
fleksibel i en underlig og en enormt uforutsigbar tid.
Tusen takk til alle som påtar seg verv i koret, dere er gull verd!

For styret

Hege Håkonsen
Leder
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