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REFERAT FRA ÅRSMØTE I OPERAFORENINGA I TROMSØ  
TID: LØRDAG 16. MARS, 2013 
STED: HÅLOGALAND TEATER 
 
Forretningsorden: 

• Valg av ordstyrer:   
Nils Harald Moe ble enstemmig valgt. 

• Valg av referent: 
Britt Ås ble enstemmig valgt. 

• Godkjenning av innkalling til årsmøtet. 
Innkalling utsendt 21. februar 2013 ble enstemmig godkjent. 

 
Dagsorden:  

• Årsmelding 
• Regnskap og budsjett 
• Innkommende saker 
• Valg 

 
Årsberetning 2012 
Leder gikk gjennom styrets årsberetning for 2012. 
 
Vedtak: Årsberetningen tatt til orientering 
 
Regnskap 2012 
Else Sundquist fra revisjonen la fram regnskapet for 2012. 
 
Det ble også orientert om de grep som er gjort for å få bedre system for registrering av 
medlemmer og utsending av giroer for betaling av medlemskontingent. Dette besørges nå av 
Anne Grete Seljebakk i Tromsø musikkråd. 
 
Vedtak: Regnskapet for 2012 godkjennes  
 
Innkomne saker 
Ingen innkomne saker. Årsmøtet godkjent behandlingen av følgende saker. 
• Styret ba årsmøte om fullmakt til å vurdere grunnlag for økning av medlemskontingent fra 

og med 01.01.14. Det ble presisert at en eventuell kontingentøkning vil være i liten skala. 
• Videre ba styret om fullmakt til å innlemme i Operaforeningenes vedtekter en valgperiode 

på to – 2 – år, når det gjelder revisjon og valgkomité. 
 
Vedtak: 
Årsmøte ga det nye styret de nødvendige fullmakter 
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• Ettersom budsjett og handlingsplan for 2013 ikke var lagt fram, redegjorde leder for dette 
muntlig. Det ble uttrykt et ønske om at både budsjett og handlingsplan for Operaforeninga 
blir framlagt skriftlig fra og med neste årsmøte. 
 
Vedtak: 
Fra årsmøte 2014 skal budsjett og handlingsplan for neste periode fremlegges skriftlig for 
årsmøte. 

 
Valg av styre for Operaforeninga i Tromsø for 2013 
Leder av valgkomiteen, Hege Brækhus, la fram valgkomiteens innstilling. 
 
Følgende har fungert i verv for Operaforeninga i Tromsø i 2012: 
Styremedlemmer: 
• Roald Karlsen – leder (på valg) 
• Sølvi Aasvik Arntzen (på valg) 
• Arnulf Berg (på valg) 
• John D. Breivoll (ikke på valg, men ønsker avløsning) 
• Kirsten K. Kotte Holiman (ikke på valg) 
 
Varamedlemmer: 
• Roger Stelander Magnussen (på valg) 
• Trond Bruun-Hansen (på valg) 
 
Revisor: 
• Erik Schilbred (ikke på valg) 
• Else Sundquist (ikke på valg) 
 
Valgkomité: 
• Nils Harald Moe (ikke på valg) 
• Hege Brækhus (på valg) 
 
Valgkomiteens innstilling for verv i Operaforeninga i Tromsø for 2013: 

Styremedlemmer: 
• Roald Karlsen – leder - gjenvelges for 2 år 
• Sølvi Aasvik Arntzen – gjenvelges for 2 år 
• Roger Stellander Magnussen – ny – velges for 2 år 
• Britt Ås – ny – velges for 2 år 
 
Vara medlemmer: 
• Trond Bruun-Hansen – gjenvelges for 1 år 
• Sissel Kjær Ditlefsen – ny- velges for 1 år 
 
Valgkomité: 
• Hege Brækhus – gjenvelges for 2 år 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens innstilling for verv i Operaforeninga i Tromsø for 2013 ble enstemmig 
godkjent. 
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Det nye styret består etter valget av: 
Styremedlemmer: 
• Roald Karlsen – leder 
• Sølvi Aasvik Arntzen 
• Kirsten K. Kotte Holiman 
• Roger Stellander Magnussen  
• Britt Ås 
 
Vara medlemmer: 
• Trond Bruun-Hansen 
• Sissel Kjær Ditlefsen 
 
 
Leder Roald Karlsen takket for ny tillit. 
 
Det ble opplyst om at verving av nye medlemmer under dagens Operakafé hadde resultert i 23 
nye medlemmer til Operaforeninga i Tromsø ☺ 
 
Årsmøtet tok slutt kl. 16.40 
 
Ref. Britt Ås 


