
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I OPERAFORENINGA I TROMSØ  
TID: LØRDAG 18. FEBRUAR, 2012 
STED: HÅLOGALAND TEATER, KANTINA 
 
Forretningsorden: 

• Valg av ordstyrer:   
Hege Brækhus enstemmig valgt. 

• Valg av referent: 
Kirsten K. Kotte Holiman ble enstemmig valgt. 

• Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Innkalling utsendt 12. januar 2012 ble enstemmig godkjent. 

 
Dagsorden:  

• Årsmelding 
• Regnskap og budsjett 
• Innkommende saker 
• Valg 

 
Årsmelding: 

• Leder leser opp årsmeldingen. 
• Operakafe 

Operakafeen har vært gratis på grunn av ønske om å øke operainteressen i Tromsø og 
omegn. Det er et ønske fra styret å fortsette med gratis Operakafe. Ivar Solberg 
påpekte at det er betenkelig at foreninga tærer på egenkapitalen. Den vil tilslutt 
tømmes, dersom det ikke kommer ny kapital inn. Ivar lister opp muligheter for inntekt;  
årligs tøtte fra NOSO, fylkeskommune, partnerskap med HT, inngangspenger for 
operakafeen? Kan man av og til ta inngangspenger, f.eks. ved store oppsetninger?  
Sølvi Arntzen informerer om avtalen med HT. Operaforeningas avtale med HT er 
fastlagt på nåværende tidspunkt, og Operakafeen skal være gratis. Men det går 
muligens an å forhandle med HT, om at de tar seg av honoreringen av musikerne.  
 
Styret ønsker et fortsatt samarbeid med NOSO, og styret vil prøver å gjennomføre et 
samarbeid på sikt.  
 
Knut Skog fremmer forslag om å flytte Operakafeen til et annet sted, på grunn av for 
liten plass til publikum. Foreløpig vil ikke dette bli gjort, på grunn av 
Operaforeningens samarbeid med HT.  

Medlemsregistrering/ sekretariat 
Ny ordning fra 2012. Operaforeninga har inngått avtale med Troms Musikkråd ved 
Anne Grete Seljebakk. TM skal inneha sekretariat funksjonen for Operaforeninga, 
med medlemsregistrering og regnskap. TM vil overta utsendingen av giro for 
kontingentbetalingen.  
 



Spørsmålet om hvordan verve flere medlemmer til foreninga, ble stilt fra Britt Ås. 
Forslag om å lage pamfletter som skal deles ut til potensielle nye medlemmer. Stå på 
stand, er en annen måte å verve medlemmer. Sølvi tar nærmere kontakt med Britt Ås. 
Takk Britt for positiv hjelp. Styret vil jobbe videre med dette viktige punkt. 

 
Regnskap og budsjett:  

Else Sundquist la fram regnskapet for foreningen. Ang. Verdensoperaens gjeld til 
Operaforeninga, har Else har vært i kontakt med både fylket og kommunen, og regner 
med støtte fra disse. 
 
Ivar Solberg stilte spørsmål angående sum brukt til Operakafe, hva er det brukt mest 
penger på? Sølvi redegjør for pengebruken, og det er brukt mest penger på reise og 
opphold til eksterne sangere og musikere. Else legger til at deler av dette også ble 
brukt i forbindelse med sluttscenen i Maskeballet der også NOSO ga økonomisk 
støtte(kr.20.000) i hht. avtale fra 2009. 
 
Det kom også spørsmål angående kontingent. Medlemskontingenten har ikke økt fra 
fjoråret, Det spørsmål vil bli tatt opp i forb. med neste årsmøte. 
  
Revisor Erik Schilbred stilte spørsmål om inntektssiden til Operaforeninga. Hvor får 
Operaforeninga sine inntekter fra i det kommende året, og hva vil det koste foreninga å 
inngå denne avtalen med Troms Musikkråd (TM)? Det er på nåværende tidspunkt ikke 
avklart pris for sekretariattjenester med TM. Dette vil Roald komme tilbake til, når han 
har innhentet informasjon fra Anne Grete i TM.  
 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet.  

 
Innkommende saker: 
Ingen saker hadde kommet inn, innen fristen.  
 
Valg:  
Valgkomiteen har bestått av Trond Bruun Hansen og Hege Brækhus.  
 
Styret 2011 har bestått av: 

• Roald Karlsen – Leder (På valg) 
• Sølvi Arntzen – Styremedl.  (Ikke på valg) 
• Arnulf Berg – Styremedl.  (Ikke på valg) 
• John D. Breivoll – Styremedl.  (På valg) 
• Kirsten K. Kotte Holiman – Styremedl. (På valg) 
• Erik Schilbred – Revisor (På valg) 

Vara: 
• Kjell Magne Mælen (På valg) 
• Else Sundquist (På valg) 

 
Valgkomiteen la frem følgende navn til valg som nye styremedlemmer: 

• Roald Karlsen – Leder (Valgt i 1 år) - Valgt 
• John Breivoll (På valg for 2 år) - Valgt 
• Kirsten K. Kotte Holiman (På valg for 2 år) – Valgt 

Valgkomiteen la frem følgende navn til valg som nye varamedlemmer til styret: 
• Roger Stelander Magnussen (På valg for 2 år) – Valgt 



• Trond - Bruun Hansen (På valg for 2 år) – Valgt 
 
Ny valgkomite: 

• Nils Harald Moe – Valgt 
• Hege Brækhus Valgt 

 
Alle valg ble gjort enstemmig. 
 


