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INNKALLING ÅRSMØTE OG INVITASJON FAGKONFERANSE 29.-30. APR 2022
Vi kaller med dette inn til ordinært årsmøte fredag 29. april og inviterer til fagkonferanse lørdag 30. april.

TVIBIT, PARKGATA 29, TROMSØ
Fre dag : Å rs møte kl. 1 6 – 18. 30 med mid dag kl. 19. 00
L ø rd ag : Fagkon fe rans e kl. 11. 00 – 14. 45. 00 med lu ns j

Om konferansen:
Fagkonferansen er åpen for alle og handler om Kulturroms støtteordninger for det frivillige kulturfeltet og
inspirasjonsinnlegg fra Sarpsborg musikkråd. Mer om innholdet i brosjyra for musikkonferansen.
Alle typer frivillige kulturorganisasjoner; kor, korps, teaterlag, bandkollektiv, lokale musikk- og kulturråd m.fl.,
kan nå søke tilskudd til teknisk utstyr og utbedringer av kulturrom. Nina Popperud fra Kulturrom kommer hit for
å fortelle mer om det. Denne bolken passer derfor for alle som bruker øvings- og framføringslokaler, og vi
anbefaler at flest mulig får dette med seg.
Magne Hansen fra Sarpsborg musikkråds innlegg handler om arbeidet i et lokalt råd og passer for alle som er
interessert i lokalt kulturarbeid, særlig tillitsvalgte og medlemmer i lokale råd, men også de som kunne ønske å
engasjere seg mer i slikt arbeid.

Om årsmøtet:
Dagsorden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Godkjenning av fullmakter, saksliste og forretningsorden
Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere og redaksjonskomité
Opptak nye medlemmer/ankesaker
Melding om virksomheten for 2020 og 2021
Godkjenning av regnskap for 2020 og 2021
Innkomne saker – vedtektsendring
Handlingsprogram 2022 – 2024
Budsjett for 2023 og 2024
Valg

Hvem kan delta på årsmøtet ?
Medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd kan delta med to delegater med stemmerett. Også
medlemsorganisasjoner uten kretsledd kan delta. Utover dette kan representanter for medlemsorganisasjoner
og lokale musikkråd m.fl. delta som observatør.
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Kostnader
Årsmøtet er gratis for alle, men konferansen er gratis kun for deltakere fra lokale musikk-/kulturråd:
•
•
•

For lokale musikk-/kulturråd (2 fra hvert råd): Vi dekker overnatting (ikke middag fredag ca. kr 500)
Medlemsorganisasjoner, kommunale repr. og andre dekker alle kostnader selv: Ca. kr 1 800.
Reise til og fra Tromsø dekkes av deltakerne.
Er du avhengig av reisestøtte for å delta, kan du kontakte oss på anne.seljebakk@musikk.no.

Frister:
31. mars
Frist for bindende påmelding til årsmøte og seminar og saker som ønskes behandlet på årsmøtet.
Påmelding:
elektronisk påmeldingsskjema www.musikk.no/troms
Sakspapirer sendes ut til de påmeldte samt medlemmer senest 14 dager før årsmøtet.

Valg
Valgene gjøres for fire år og vi ber medlemsorganisasjoner og lokale musikk-/kulturråd som har forslag til
tillitsvalgte, om å sende disse til valgkomiteen v/Amalie Skogvold amalie.skogvold@uit.no.
Foreslåtte kandidater må ha medlemstilknytning til en av våre medlemsorganisasjoner (se oversikt på
http://www.musikk.no/engasjer-deg).
Se neste side.
Velkommen!

Med vennlig hilsen
TROMS MUSIKKRÅD

Bjarne Isaksen (s)
Styreleder
bjarne.isaksen@usn.no
Telefon: 97 56 61 33

Anne Grete Seljebakk (s)
Daglig leder
anne.seljebakk@musikk.no
Telefon: 90 01 40 65
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Tillitsvalgte i Troms musikkråd – valgt på årsmøtet i 2020
Styret:
Leder

Bjarne Isaksen, Tromsø

Norsk sangerforum

2018 – 2022

På valg

Styremedlem

Asbjørg Utby, Bardufoss

Norges korforbund

2018 – 2022

På valg

Styremedlem

Tonje Braaten, Tromsø

Creo

2020 – 2024

Ikke på valg

Styremedlem

Cato Simonsen, Finnsnes

Norges korforbund

2020 – 2024

Ikke på valg

Styremedlem

Andreas B. Øvringsmo, Tromsø

Norges musikkorpsforbund

2020 – 2024

Ikke på valg

Vararepresentanter:
1. vara

Sam Ryvoll, Tromsø

Ung i Kor

2020 – 2024

Ikke på valg

2. vara

Arne Henrik Heika, Karlsøy

Norsk viseforum

2018 – 2022

På valg

3. vara

Oskar Larsen, Sørreisa

Sørreisa sang- og musikkråd

2018 – 2022

På valg

Leder

Amalie Skogvold, Tromsø

Ung i kor

2018 – 2022

På valg

Medlem

Lillian Sørem, Tromsø

Dissimilis

2018 – 2022

På valg

Medlem

Roald Karlsen

Norsk sangerforum

2018 – 2022

På valg

Sissel Norum Hofsøy

Regnskapsfører SNN

2020 – 2024

Ikke på valg

Valgkomite:
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