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Årsmelding 2021 

Årsmøtet 2020 for Porsangerne ble avholdt digitalt 22. mars 2021 på Teams. 

 

Følgende er valgt til styret, komiteer og utvalg: 

Styret: 

Hege Håkonsen -Styreleder 2020-2021 

Unn Martinsen -Nestleder 2021 (Fritatt fra vervet fra 2. halvår 2021) 

Mary Ann J. Eilertsen -Kasserer 2021   

Ann-Britt Skog -Styremedlem 2021 (fungert som nestleder f.o.m høst) 

Kjell Johansen -Styremedlem 2021 

 

Aril Paulsen -Varamedlem 2020-2021 

Hildur Pedersen -Varamedlem 2021-2022 

 

Dirigent:  

Koret har kontrakt med Porsanger kommune om leie av dirigent. Jens Lühr er ansatt i Porsanger 

kommune i stillingen som korets dirigent. 

 

Revisor 

Gunnhild Engstad 2021 

 

Valgkomiteen: 

Gro Olsen 2021  

Per Ole Gjøvik 2021 

 

Noteutvalg: 

Jens Lühr       

Irene Fiskergård 2021-2022    

Arild Vikene 2020-2021  

Ingrid Golten 2020-2021 

 

Web-master: 

Kjell Johansen 2021 

 

Dugnadskomite for rundkjøringa:  

Ved en feil ble det ikke valgt noen i dugnadskomité på forrige årsmøte.  

Unn og Per Ole har stått på og jobbet for å legge til rette for at vi andre kunne plante og rydde i 

rundkjøringa. Takk for flott innsats her        



 

2 
 

 

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 2021: 

Porsangerne hadde 10 betalende medlemmer for vår-halvåret og 17 betalende medlemmer for høst-

halvåret. 

 

Æresmedlemskap: 

Bente Olsen er æresmedlem i Porsangerne med adgang til våre konserter og deltakelse på sosiale 

arrangement som medlem. Bente ble invitert til korets julebord og deltok sammen med sin 

ektemann. 

 

Aktivitets oversikt: 

Dag Dato Aktivitet 

Mandag 8. mars Oppstart korøving i kultursalen 

Mandag 22. mars Årsmøte i Porsangerne på teams, nye restriksjoner 

Mandag 26. april Oppstart korøving etter nedstenging, medlemsmøte 

Fredag 11. juni Forsommerfest hos Kjell og Gunnhild på låven 

 Juni – august Sommerferie og dugnad rundkjøring 

Tirsdag 24. august  Oppstart korøving 

 Lørdag 4. desember Julekonsert i Lakselv kirke og julebord 

 

Korets aktivitet 2021: 

Det har vært nok et rart og utfordrende år for koret grunnet Covid 19. Vi kom sent i gang med 

øvelser grunnet restriksjoner og vi måtte øve i kultursalen i vårhalvåret for å være innenfor 

restriksjonene. Koret måtte også ha et lite opphold i øvingene i mars/april grunnet forbud mot 

øvinger. På grunn av få medlemmer og mye usikkerhet rundt restriksjoner ble arrangementet vi 

hadde planlagt avlyst. 

Det skulle egentlig vært korstevne i Lakselv denne våren, men grunnet Covid 19 ble dette utsatt til 

våren 2023. 

Oppstart for høsthalvåret var 24. august på biblioteket. Da uten veldig mange restriksjoner og med 

godt oppmøte. 

Koret hadde gjort en flott innsats på å få flere medlemmer i koret dette ble gjort på digitale medier 

samt at avisen Sagat var innom oss for å gjøre et intervju om at vi trengte flere medlemmer. For å ha 

et godt utvalg medlemmer i stemmegruppene på julekonserten inviterte vi Lakselv Blandakor til å bli 

med på vår julekonsert. Lakselv Blandakor avslo tilbudet.  
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Øvingene mot julekonserten gikk jevnt og trutt og vi kom i mål til julekonserten i Lakselv kirke 4. 

desember. Koret hadde leid inn Scene Nord som spilte til noen av våre sanger slik at konserten fikk 

en flott klang. Og med Arne Skare som konferansier, ble det en flott julekonsert som publikum deltok 

på. Det var rundt 80 betalende publikummere på konserten.  

 

Korets økonomi 

Porsangerne har hatt nok et utfordrende år økonomisk grunnet Covid 19. Med faste kostnader til 

blant annet dirigent som er den største samlede kostnaden koret har så er det vanskelig å drifte et 

kor til et positivt resultat når inntekter uteblir. Vi hadde lave inntekter på medlemskontingent i vår 

grunnet restriksjoner i øvinger og det ble ikke rapportert Vo- midler for vår 2021 grunnet manglende 

tilganger til rapporterings systemet 

Det er søkt midler for tap av inntekt på julekonserten, men utbetalinger av eventuelle tilskudd skjer i 

2022. Vi var kjempeheldige å få et samarbeid med Eldrerådet og den kulturelle spaserstokken dette 

året. Vi fikk 100 kr pr billett vi solgte til de over 67 og vi fikk kr 10 000 ekstra som støtte (som 

«motytelse» ønsker eldrerådet at grupper av sangere drar innom Helsetun og synger litt med de 

eldre våren 2022, men det er ikke meldt som et krav. 

 

Koret har i 2021 kr 98 447,07 i faste kostnader som skal dekkes inn via kontingent, tilskudd, dugnad 

og andre inntektsbringende aktiviteter. Med kr 20 250,- i kontingent og kr 81 835,82,- fra andre 

inntektskilder som grasrotandel, lotteri, VO-tilskudd og dugnad i rundkjøringen, er koret avhengig av 

inntektsgivende aktivitet som konserter som gir inntekter.  

Koret har til tross for nedgangstider klart å betale alle kostnader i 2021 og regnskapet for 2021 viser 

et overskudd på kr 3 638,75. 

Koret har totalt kr 230.435,18 på konto pr 31.12.2021. Koret har god økonomi       

 

Styrets virksomhet: 

 

Styret har avholdt 7 møter i 2021 og har behandlet 19 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 januar til mai 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 et tett og godt samarbeid i 2021. Muligheten til møter digitalt har vært 

avgjørende for et godt samarbeid. Unn måtte dessverre forlate sitt verv i styret i august 2021 grunnet 

sykdom, men Ann-Britt har trådt inn i nestleder rollen og har vært en flott erstatter for Unn. 

Styret har avholdt 1 medlemsmøte i 2021. 

 

 

Noteutvalget: 

Utvalget har fungert fint og har hatt møter i forkant av oppstart av øvinger         
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Dugnadskomiteen og dugnadsjobb: 

Det ble ved en feil på årsmøtet ikke valgt noen til å ha ansvaret for dugnader i 2021. 

Styret har derfor stått for største delen av arbeidet med å plante og mange medlemmer har 

stilt opp med vanning og luking. Takk for innsatsen       

Koret retter en ekstra stor takk til Kjell sitt arbeide som pågår hele året, selv om han får 

betalt som webmaster gjør han arbeidsoppgaver for koret som ikke synes og som vi som 

medlemmer ikke tenker over og som vi kanskje ikke legger merke til. Kjell har lagd lydfiler, 

oppdatert nettsiden vår og hjulpet noteutvalget samt at han har hatt ansvaret for all lyd- og 

lys produksjon under julekonserten. 

 

Avslutning: 

2021 har vært annerledesåret nr. 2 i rekken grunnet Covid 19.  

Det har heldigvis vært mer optimisme blant medlemmene da vi endelig i høst kunne øve som 

«normalt» og at vi kunne synge for publikum igjen i desember. Koret ser frem til normale tider 

med full drift i koret i 2022. 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 medlemmene som kommer sammen uke etter uke for at vi alle kan være en 

del av dette flotte koret som gjør at vi har noe å glede oss til og som gir oss energi og glede i 

hverdagen. 

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 


