
 
 

 
 

REFERAT FRA ÅRSMØTE OPERAFORENINGA I TROMSØ 
TID: LØRDAG 29 . MARS 2014  
STED: TEATERKAFEÉN, HÅLOGALAND TEATER  
FRAMMØTE: CA. 35 MEDLEMMER OG 5 IKKE-MEDLEMMER. 
 
 
Forretningsorden:  

• Valg av ordstyrer: Kjell Magne Mælen valgt ved akklamasjon 
• Valg av referent: Kirsten Katharina Kotte Holiman valgt ved akklamasjon 
• Godkjenning av innkalling til årsmøtet.  

Innkalling utsendt 27. februar 2014 ble enstemmig godkjent.  
 
Dagsorden:  

• Årsmelding  
• Regnskap og budsjett  
• Innkommende saker  
• Valg  

 
Årsberetning 2013  
Leder gikk gjennom styrets årsberetning for 2013.  

• Kjell Magne Mælen ønsker tilføying  til avsnitt lunsjkonsert i forum, kulturhuset. I 
siste setning står det  ca. 95. Ønsker å få en tilføying av publikum til teksten.  

• Kjell Magne Mælen retting i tekst. Hans etternavn er skrevet med en ”h”, denne skal 
sløyfes. 

 
Styret bekreftet at den fullmakt fjorårets årsmøte ga til å innlemme i Operaforeningenes 
vedtekter en valgperiode på to – 2 – år for det gjelder revisjon og valgkomité, er gjennomført  
 
Vedtak: Årsberetning godkjent.  
   
Regnskap 2013  
Else Sundquist fra revisjonen la fram regnskapet for 2012.  
Regnskapet er revidert og funnet i orden.  
Det ble også orientert om de grep som er gjort for å få bedre system for registrering av 
medlemmer og utsending av giroer for betaling av medlemskontingent. Dette besørges nå av 
Anne Grete Seljebakk i Tromsø musikkråd.  
 
Vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes  
 
Budsjett 2014 



Det kom følgende merknad til budsjettforslaget fra Kjell Magne Mælen: Evt. budsjettert 
overskudd tilføres egenkapital. 
 
Vedtak: Budsjett for 2013 godkjennes med merknader framkommet i møte  
 
Innkomne saker 

• Vedr. Kontingentøkning – jfr. referat fra siste årsmøte: Årsmøtet gir styret har 
fullmakt til. å øke medlemskontingenten ved behov. 

- Det er foretatt endringer i vedtekter punkt 2.5   
 
Valg av styre for Operaforeninga i Tromsø for 2013  
Nils Harald Moe la på vegne av valgkomiteen fram valgkomiteens innstilling.  
 
Følgende har fungert i verv for Operaforeninga i Tromsø i 2013:  
Styremedlemmer:  

• Roald Karlsen – leder  
• Sølvi Aasvik Arntzen  
• Roger Stellander Magnussen  
• Britt Ås  

Varamedlemmer:  
• Trond Bruun-Hansen  
• Sissel Kjær Ditlefsen  

Valgkomité:  
• Nils Harald Moe 
• Hege Brækhus 

 
Valgkomiteens innstilling for verv i Operaforeninga i Tromsø for 2013:  
Styremedlemmer:  

• Roald Karlsen – leder  
• Beate Stang Aas – ny – valgperiode ikke fastsatt 
• Sigrid Gabrielsen – ny – valgperiode ikke fastsatt 
• Jørn Bjørnhaug – ny – valgperiode ikke fastsatt 
• Jûtte Birnbickel – ny – valgperiode ikke fastsatt 
•  

 
Varamedlemmer:  

• Trond Bruun Hansen – gjenvelges for 1 år 
• Sissel Kjær Ditlefsen – gjenvelges for 1 år 

 
Valgkomite: 

• Nils Harald Moe – ny - valgperiode ikke fastsatt 
• Hege Brækhus – gjenvelges for 1 år 

 
Revisor: 

• Else Sundquist – gjenvelges – valgperiode ikke fastsatt 
• Erik Andreas Schilbred – gjenvelges – valgperiode ikke fastsatt 

 
Årsmøtet avsluttet kl. 14:42 
Referent: Kirsten Katharina Kotte Holiman 


