Det Norske Orgelselskap
Årsmøtesamling Tromsø 9.-11. februar 2018
Fredag 9. februar
19.00 – 20.00 Velkommen og årsmøtekonsert i domkirken v/ domkantor Hijoo Moon (Claus
Jensen 1863 / Mühleisen 2017)
20.00 – 20.45 Omvisning og mulighet for prøvespill
Lørdag 10. februar
Ca 9.00 Avgang fra hotellet – følg med på tidspunkt, det kan justeres!
9.00 – 10.00 Grønnåsen kirke (Führer / Lorenz 2001). Omvisning og minikonsert v/ kantor
Annimari Pelli
10.15 – 11.30 Kroken kirke (Ryde & Berg 2007). Omvisning og minikonsert v/ kantor Erlend
Karlsen
11.45 – 12.40 Tromsdalen kirke (Grønlund 2005/2014). Omvisning og minikonsert v/
domkantor Hijoo Moon
13.00 – 14.15 Lunsj, Lotus mat & vin
15.00 – 17.00 Årsmøte og foredrag
19.00 – Festmiddag, Emmas drømmekjøkken (obs: påmelding obligatorisk innen 1.2.)
Søndag 11. februar
11.00 Høymesse i domkirken
Etter høymessen: mulighet for prøvespill av orgelet
Årsmøtemiddag: Påmelding til festmiddag ved bruk av påmeldingsskjema ( eller på e-post:
post@orgelselskapet.no.
Programmet er tilrettelagt av en lokal komite under ledelsen av domkantor Hijoo Moon.
Hotell:
Pingvinhotellet, Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø. Vi har fått spesialpris på kr. 695,- per
natt for enkeltrom, 895,- for dobbeltrom. Ved bestillingen må du oppgi at det er spesialpris
for deltagere i orgelselskapets årsmøte. Bruk følgende epost for bestilling av hotell:
booking.pingvinhotellet@unn.no
Hotellet ligger litt nord for sentrum, ved universitetsklinikken. På orgelselskapets hjemmeside
(http://www.orgelselskapet.no/transport-fra-flyplassen/) finner du en beskrivelse på hvordan du
kommer til hotellet fra flyplassen.
Lunsjprisen på lørdag er 160,-. Her ordner enhver selv.
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Innkalling til årsmøtet 10. februar kl. 15.00
Dagsorden:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av ordstyrer og referent
3. a) Godkjenning av styrets beretning
b) Godkjenning av årsmelding for Det norske orgelselskapets pipebank på Austrått gård
(pipebanken)
4. a) Godkjenning av revidert regnskap (inkl. regnskap for pipebanken).
5. Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent.
6. Valg styremedlemmer og varamedlemmer
a) For orgelselskapet
b) For pipebanken
7. Valg av revisor (for 1 år)
8. Valg av valgkomité (for 1 år)
9. Innkomne saker.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styrets leder i hende senest 14 dager før
årsmøtet, 27. januar.
Sakspapir til årsmøtet blir lagt ut på www.orgelselskapet.no etterhvert som de blir ferdige.
17.januar 2018
Med vennlig hilsen,
Guy Poupart, leder
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Sak 3a: Godkjenning av styrets beretning
Medlemstall: Tall per 31. desember 2017. Tall per 31.12.2016 i parentes.
Det Norske Orgelselskap hadde 279 medlemmer (279) + 6 (6) Orgelspeilabonnenter + 9 (6)
gratismedlemmer + 16 (15) tilleggsmedlemmer i Danmark som betaler oss via Det Danske
Orgelselskab (DDO) + 26 (28) tilleggsmedlemmer i Sverige som betaler oss via Svenska
Orgelsällskapet (SO), i alt 336 (334).
Av medlemmene bosett i Norge hadde 21 (21) tilleggsmedlemskap i DDO og 56 (56) i SO.
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Referat fra årsmøtet i Det norske orgelselskap 2017
Mariastuen ved Mariakirken i Bergen. Den 11. mars 2017 kl 14.00.
Sak 1) Godkjenning av innkallingen og saklisten. Ble godkjent.
Sak 2) Valg av ordstyrer og referent: Guy Poupart ordstyrer, Nils G. Torkildsen, referent.
Johannes Buder og Bernt Gjelvold ble valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.
Sak 3) Godkjenning av styrets beretning. Det ble avholdt 7 styremøter via skype. Vi har skiftet
trykkeri og endret format på orgelspeilet slik at trykkekostnadene på orgelspeilet har blitt
vesentlig mindre. Ble godkjent.
Sak 3b) Godkjenning av pipebank-styrets beretning. Pipebanksjefen skrev for øvrig en glimrende
artikkel i Orgelspeilet om hva som finnes i Pipebanken. Ble godkjent.
Sak 4) Godkjenning av revidert regnskap. Ble godkjent.
Sak 4b) Godkjenning av revidert regnskap for pipebanken. Ble godkjent. Det ble nevnt at vi bør
forsøke å få til flere pipebanker i andre landsdeler. Vi oppfordrer hver enkelt til å undersøke
mulige lokaler. Styret ble oppfordret å kontakte Forsvarsbygg og spørre.
Sak 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. Budsjettet ble godkjent.
Kontingent forblir uendret på 350kr.
Sak 6) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Kristin Eek og Nils G. Torkildsen ble valgt
som styremedlemmer for 2017-19.
Sak 7) Valg av revisor. Steinar Moen ble gjenvalgt.
Sak 8) Valg av valgkomite. Anders Eidsten Dahl, Marius Lyngø og Ingrid Smalås.
Sak 9) Innkommende saker.
Det var ingen innkommende saker.
Det ble foreslått å sette inn en annonse i norsk kirkemusikk for å øke rekruttering. Vi bør bli mer
aktiv på Facebook.
Sak 10) Neste årsmøte foreslås lagt til Tromsø.

Ref: Nils G. Torkildsen

Sign
Johannes Buder (sign.) Bernt Gjelvold (sign.)
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Styret for 2017:
Leder: Guy Poupart
Nestleder: Kristin Eek
Kasserer og medlemsadministrasjon: Liv Skoglund
Sekretær: Nils Günter Torkildsen
Presse- og hjemmesideansvarlig: Eivind Berg
Varamedlemmer: Mariko Takei og Sigurd Øgaard
Det har vært avholdt seks styremøter på Skype: 11. mars, 11.april, 30. april., 1. juni, 10.august, 9.
januar

Orgelspeilet
Orgelspeilet kom ut etter planen med 4 numre i 2017. Sven Atle Johannesen gjør en glimrende
jobb, og gir oss et blad med mange orgelnyheter. Styret takker for det gode arbeidet han gjør!
Minner om at redaktøren er også avhengig av at noen sender inn stoff/bilder/artikler.
E-posten til redaktøren Sven Atle Johannesen er: svatle59@hotmail.com
Prisen på orgelspeilet har stabilisert seg på et overkommelig nivå etter overgang til annet trykkeri
og nytt format. Det har påvirked regnskapet i positiv rettning.
Flere forslag for noen faste spalter i orgelspeilet er blitt diskutert. Det nye styret vil jobbe konkret
med saken.

Orgeltur 2017
Etter litt frem og tilbake ble turen lagt til Luxemburg med en avstikker til Trier. Orgelselskapet
takker lederen Guy Poupart for organisering og tilrettelegging av en innholdsrik tur.

Sandefjord, 5. februar 2018
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