Flateby Barne- og Ungdomskor

ÅRSMELDING FOR 2015
Styrets medlemmer:
Mona Tveraaen
Anita Langfjord
Sarah Bakke
Jon Eddie Haugen
Hege Tolnæs

Dirigent:

Leder
Nestleder/ Kasserer (våren 2015)
Nestleder/ Kasserer (høsten 2015)
Styremedlem
Styremedlem

Sidsel Kvitvik

Flateby Barne- og Ungdomskor har hatt et musikalsk og vellykket år. Medlemstallet har vært stabilt gjennom
2015 og koret har hatt i overkant av 20 medlemmer i perioden. Vi har lyktes i å beholde de eldste medlemmene,
samtidig som det er rekruttert flere nye 1. klassinger.
Koret kjøper dirigenttjenester av Enebakk kommunale kulturskole, og gjennom 2015 er det Sidsel Kvitvik som har
vært musikalsk ansvarlig. Hun har lyktes i gi koret et repertoar som fenget både de yngste og de eldste
medlemmene, samtidig som hun har opprettholdt og videreutviklet et godt musikalsk nivå. Styret er stolt av å
kunne tilby så kvalifiserte lærerkrefter til koret, og setter pris på samarbeidet med kulturskolen.
Koret øver i landskapet på Hauglia og har igjen startet opp med aldersinndelte grupper. 1.-3. klasse har hatt
øvelse fra 14.45-15.45, og de eldste har hatt øvelse fra 15.15-16.15.
Styret har primært behandlet rutinemessige saker og styret har hatt løpende kontakt på e-post og telefon. Styret
formidler informasjon til foresatte gjennom korets web-side, på e-post og tekstmeldinger. Koret har byttet
økonomiregnskap fra DaTax til web-baserte Visma e-accounting, som forenkler regnskapsføringen.
Aktiviteter 2014
Koret var i mai en del av kulturskolens oppsetning We Will Rock You, der de blant annet fremførte det som kom til
å bli en signaturlåt gjennom året- 5 fine frøkner. Koret var et av høydepunktene under det årlige 17. Mai
arrangementet i Flatebyhallen, og løftet taket med Til Dovre faller. I oktober var koret på omvisning på
Popsenteret i Oslo, og her fikk vi både høre musikkhistorie og spille inn egne låter. I november deltok 4.-6. trinn
deltok på Korweekend i regi av Ung i Kor Oslo. Der fikk de øve sang og koreografi med andre sangere fra hele
Østlandet. De imponerte som en liten gruppe på 6 sangere blant store kor på over 30 medlemmer og viste at
gruppen holder høyt nivå. I november var 4.-6. trinn med på å lage en stemningsfull lysmesse, og 13. desember
avsluttet vi året med en like stemningsfull Luciakonsert. Der ble det utdelt julehilsen til alle medlemmene og 4årsmedaljer til Adele Chirin Pettersen, Ida-Sofie Haugen og Annie V.R. Bakke.
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Måned

Aktivitet

Januar

Semesteroppstart (12.1.2015)

Mars

Årsmøte, miniseminar og hentekonsert (14.3.2015)

April

Lotteri (18.4.2015)
Konsert - We Will Rock You- i samarbeid med Enebakk kommunale kulturskole, Kultursalen Enebakk (9.-10.5.2015)

Mai

Konsert i Flatebyhallen i forbindelse med 17.mai-arrangementet (17.5.2015)
Sommeravslutning (8.6.2015)

August

”Åpen dør”-øvelse med hentekonsert – Rekrutteringsaktivitet på Hauglia skole (31.8.2015)

Oktober

Omvisning på Popsenteret med konsert (24.10.2015)
Dugnad: Salg av julenek

November

Helgeseminar i regi av Ung i kor, Oslo (4.-6. trinn) (7.-8.11.2015)
Lysmesse, Enebakk kirke (4.-6. trinn) (29.11.2015)

Desember

Lucia-konsert i samarbeid med kulturskolens sangelever i Enebakk kirke. (13.12.2015)

Økonomi
Budsjett for 2015 var basert på regnskap for 2014 og planer for 2015. På inntektssiden var det lagt til grunn
kommunal støtte og støtte fra andre organisasjoner, i tillegg til medlemskontingent og dugnadsinntekter.
Utgiftsiden viste primært utgifter til dirigenttjenester og leie av lyd.
Regnskapsåret 2015 viser et overskudd på ca kr 28 800.
• Overskuddet skyldes primært redusert innleie av dirigent, og etterskuddsvis fakturering for
dirigenttjenester. I tillegg er midler avsatt til innleie av lyd og innkjøp av noter ikke er benyttet. Det er
heller ikke mottatt faktura for bruk av regnskapsprogram. Utgifter til dirigenttjenester utgjorde kr 72000.
• Inntektssiden er stort sett i tråd med budsjett, der salgsinntekter fra julenek og lotteri utgjør rundt kr 25
000, medlemskontigenter kr 36 000 og tilskudd (kommunalt og NoBU), grasrotandel og
merverdikompensasjon, rundt kr 52 000.
Koret har fremdeles en stram økonomi, men god dugnadsinnsats, økt grasrotandel og økning i tilskudd fra
kommunen har bidratt positivt på inntektssiden. Vi driver fremdeles med redusert innleie av dirigent - tidligere
20%, nå 10% stilling. Styret mener at vi til tross for dette gir et godt tilbud til medlemmene.
Kontingent : Kr. 1000,- pr.semester, styremedlemmers barn kr 500,- pr semester.
Investeringer: Det er ikke gjort investeringer i perioden grunnet usikkerhet rundt økonomien.

På vegne av styret

Mona Tveraaen (leder)
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