
Referat fra årsmøtet i Det norske orgelselskap 2019 

Sofienberg menighetshus den 26. januar 2019 kl 16.30. 

Sak 1) Godkjenning av innkallingen og saklisten. Ble godkjent. 

Sak 2) Valg av ordstyrer og referent: Guy Poupart ordstyrer, Nils G. 

Torkildsen, referent. Arjen Stolk og Sindre Seim Gulbrandsen ble valgt til 

å underskrive årsmøteprotokollen. 

Sak 3a) Godkjenning av styrets beretning. Det ble avholdt 6 styremøter, 

5 møter via Skype. Ble godkjent. Årsmøtet takker Svein Atle Johannesen 

for all innsats. For å gi litt avlastning, så har vi nedsatt en ny 

redaksjonskomitee som også inkluderer Wilhelm Sollie og Guy Poupart.  

Sak 3b) Godkjenning av pipebank-styrets beretning. Ble godkjent. 

Sak 4) Godkjenning av revidert regnskap. Ble godkjent.  

Sak 5) Godkjenning av budsjett og fastsettelse av årskontingent. 

Budsjettet ble godkjent. Det ble bemerket at det er uheldig at vi  

budsjettere med overskudd. Styret ble bedt om å se på saken. 

Kontingent forblir uendret på 350 kr.  

Sak 6) Valg av styremedlemmer og varamedlemmer. 

Kristin Eek og Nils Günther Torkildsen. Ble gjenvalgt som 

styremedlemmer,  (2019-2021). 

Mariko Takei og Sigurd Øgaard ble gjenvalgt som varamedlemmer (2019-

2020).  

Ikke på valg før årsmøtet i 2020: Guy Poupart, leder (2018-2020). Eivind 

Berg og Liv Skoglund, styremedlemmer (2018-2020).  

Sak 7) Valg av revisor. Steinar Moen ble gjenvalgt. 

Sak 8) Valg av valgkomite: Marius Lyngø, Ingrid Smalås og Arne Martin 

Aanstad ble valgt. 

 

Ref: Nils G. Torkildsen 

 

 

 

 

Arjen Stolk       Sindre Seim Gulbrandsen 



Medlemsmøtet 2019 

Neste årsmøte: Tre alternativer ble diskutert; Røros/Tynset regionen, 

Ålesund og Sakshaug/Trøndelag. 

Det var mest støtte for Ålesund og Trøndelag. Årsmøtet ønsker å 

undersøke muligheten for en samkjøring med orgelkonsulentforeningen. 

Styret fikk i oppdrag med å fatte en avgjørelse.  

Pipebank: Det er mye pipemateriale som er lagret rundt om kring og det 

ble diskutert om dette burde bli registrert i f.eks. KA’s eksisterende 

register; Kirkebyggdatabasen. Det hadde vært mulig at kirkeverger får 

pålagt krav om å registrere det som er lagret. Det ble poengtert at for 

videreformidling av orgelregistre, er en pipebank en bedre løsning siden 

man kan garantere forsvarlig lagring.  

Det er fortsatt ønskelig å få til enda en pipebank, spesielt på Østandet. 

Jan Ryde har tidligere vært i kontakt med Forsvarsbygg for å høre om 

mulig lokale. Responsen var i første omgang positiv. Han har lovet å følge 

opp saken. Når orgel bli byttet ut, hender det at de får pålegg om å lagre 

det gamle orgelet av Riksantikvaren. Hvis orgelselskapet kan tilby 

lagringsplass mot leie, så er det ikke umulig at orgelselskapet kan drive 

en evt. ny pipebank med overskudd. 

Rekruttering: Det ble diskutert om orgelselskapet bør gi et reisestipend til 

unge organister og studenter som ønsker å reise på årsmøtet. Det ble 

poengtert at det er kanskje den beste måten for styret å unngå at vi 

driver med overskudd. Det ble foreslått at vi bør vurdere å tilby gratis 

medlemskap til unge som er med i de mange orgelklubbene. 

Det ble også nevnt at orgelselskapet kan kanskje tilby hjelp for studenter 

og andre unge som vil søke på stipender. Det finnes støtteordninger som 

krever en organisasjon i ryggen. 

Det ble foreslått at vi får til en orgeltur til London og Cambridge i høst.  

Det ble diskutert om vi kunne velge Durham i stedet eller en 

kombinasjon. Det var enighet om at oktober ville være det beste 

tidspunktet. Reisekomiteen vil jobbe videre med saken. 

 

 

Ref: Nils G. Torkildsen 

 

 

 


