
 
REFERAT FRA ÅRSMØTE I OPERAFORENINGA I TROMSØ  
TID: LØRDAG 2. APRIL, 2011  
STED: HÅLOGALAND TEATER, TEATERKAFEEN.  
Forretningsorden: 

• Valg av ordstyrer:   
Kjell Magne Mælen ble enstemmig valgt. 

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

• Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Innkalling utsendt 28.02.2011 ble enstemmig godkjent. 

 
Dagsorden:  

• Årsmelding 
• Regnskap og budsjett 
• Innkommende saker 
• Valg 

 
Årsmelding: 

• Leder leser opp årsmeldingen, og debatten rundt NOSO starter opp. Det er flere som 
tar ordet for å komme med sine innspill til hvordan Operaforenina skal forholde seg til 
NOSO. Medlemmene av Operaforeninga ønsker at styret fortsatt skal jobbe aktivt mot 
NOSO, og de ønsket også at Operaforeninga samarbeidet med andre aktører i 
landsdelen. Medlemmene ønsker at Operaforeninga skal se fremover, og ikke 
bakover/henge fast ved det ikke tilstedeværende samarbeidet med NOSO.  
Det kom spm. fra Ivar Solberg om det fantes noen relasjon mellom den Norske Ballett 
og Opera og Operaforeninga, og om det var muligheter for å trekke dem inn i 
fremtidige opera oppsetninger i Tromsø. Roald Karlsen fortalte at muligheten om 
Hoffmans Eventyr (i samarb.m/ DNO&B)i 2010 var mulig, men uten OperaNord  
fantes ikke penger til et oppsett   

• Det er ca. 110 medlemmer i Operaforeninga per tiden.  
• Det er blitt gjennomført 3 operakafeer, med stor suksess og et bra samarbeid med HT. 

En stor takk til Sølvi Arntzen for hennes gode arbeid med Operakafeene.  
 
Overføringene fra “The Met” på Verdensteateret (VT):  
Verdensoperaen er en verdensorganisasjon, de har et internasjonalt styre og flere regionale 
styrer. “Verdensoperaen i Nord” er en regional forening, den første i verden. Det vil etter 
hvert komme foreninger i Sverige, Canada og USA. I Tromsø er styret sammensatt slik:  

• Else Sundquist – Leder 
• Bernt Johan Ottem – Styremedl. 
• Kjell – Magne Mælen – Styremedl.  
• Bernt Simen Lund – Styremedl.  
• Hilde Blix – Styremedl. 
• Katharina Sem (Operasjef NOSO) – Styremedl.  



Verdensopera Nord hadde møte 4.4.2011, hvor de bl.a. behandlet ny avtale med VT for 
2011/2012.  
 
Anne-Lise Ramsberg kom med et innlegg om synligheten til overføringene fra The Met på 
VT, og mente markedsføringen er alt for dårlig. Dette er noe styret støtter fullt og helt, og skal 
se på saken for å skape mer blest rundt disse overføringene. Det er allerede tatt kontakt med 
Oslo Kino om et evt. samarbeid, men dette må sees på nærmere av det nye styret/evt. 
Verdensopera Nord.  
 
Økonomi:  
Else Sundquist leste opp budsjettet til Operaforeninga. Det har vært liten kontingent 
innbetaling i 2010, men dette har sammenheng med at de som betalte i 2009 ville få 
kontingenten for 2010 med på kjøpet.  
Regnskapet er så å si i balanse, og det ble godkjent av årsmøtet.  
 
Innkommende saker: 
Ingen saker hadde kommet inn, innen fristen.  
 
Valg:  
Valgkomiteen har bestått av Trond Bruun Hansen og Else Sundquist.  
Styret 2010 har bestått av: 

• Roald Karlsen – Leder (På valg) 
• Hege Brækhus – Styremedl.  (På valg) 
• Solveig Ovanger – Styremedl.  (På valg) 
• John D. Breivoll – Styremedl.  (Ikke på valg) 
• Kirsten K. Kotte Holiman – Styremedl. (Ikke på valg) 
• Erik Schilbred – Revisor (Ikke på valg) 

Vara: 
• Kjell Magne Mælen (Ikke på valg) 
• Else Sundquist (Ikke på valg) 

 
Valgkomiteen la frem følgende navn til valg som nye styremedlemmer: 

• Sølvi Arntzen (valgt for 2 år) - Valgt 
• Roald Karlsen – Leder (Valgt i 1 år) - Valgt 
• Arnulf Berg (Valgt for 2 år) - Valgt 

Ny valgkomite: 
• Trond Bruun Hansen (2 år) - Valgt 
• Hege Brækhus (2 år) – Valgt 

 
Alle valg ble gjort enstemmig. 


