Melding om virksomheten
for perioden 2004 og 2005
Norsk sangerforum ble stiftet 4. november 2001. Årene 2004 og 2005 har i stor grad vært
preget av konsolidering av organisasjonen. Videreutvikling av kontakten med medlemmene,
initiering av musikkfaglige aktiviteter og tiltak, utbygging av organisasjonens kontaktnett,
drift av organisasjonen og rekruttering har vært sentrale oppgaver. Med bare 50%
stillingsressurs i administrasjonen er det begrenset hva man rekker over, men vi er likevel
fornøyd med utviklingen så langt. Ved inngangen til 2006 har Norsk sangerforum 224 kor og
6.544 medlemmer.
Våre hovedfokus for årene 2004 og 2005 har vært
 service overfor medlemmene,
 videreutvikling av organisasjonen organisatorisk,
 rekruttering av flere medlemmer,
 musikkfaglige tiltak og prosjekter
o Utvikling av standard kurspakker
o MIDI-prosjekt
o faglig innhold på regionale festivaler (Lørenskog – Trøndelag)
 videreutviklet samarbeidet med andre kororganisasjoner (spesielt NOBU og
FONOKO), både innen nettverksprosjektet ”Syng for livet”, gjennom deltakelse på
andre organisasjoners landsmøter, gjennom initiativ til felles regionale kor/sangermøter og gjennom løpende dialog med flere av våre samarbeidende
organisasjoner,
 videreutviklet samarbeidet med og innsatsen i Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund, bl.a. med sentrale tillitsverv i begge organisasjoner,
 informasjonsvirksomhet overfor medlemmene, potensielle nye medlemmer og overfor
andre aktuelle samarbeidspartnere,
 holde god kontakt med medlemmene,
 informasjon om nasjonale avtaler, TONO-avtalen, forsikringsavtale og noteavtale,
 ordinært organisasjonsarbeid og demokratiske prosesser, styremøter, regnskapsarbeid
med mer.
På årsmøtet 13. juni 2004 ble det valgt følgende styre for Norsk sangerforum:
Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
1. varamedlem
2. varamedlem

Nils Petter Pedersen
Jon G. Reinholdt
Randi Andersen
Roar Kjelsaas
Berit Rekve
Solfrid Vestøl
Toril Strand Klemp

Finnmark
Akershus
Hordaland
Nord-Trøndelag
Oslo
Aust-Agder
Akershus

Valgkomité
Valgkomité
Valgkomité, vara

Arne Moseng
Caspar Hennig
Anne Asak

Hedmark
Rogaland
Akershus

Det er holdt 10 styremøter i 2004 og 8 i 2005, de fleste som telefonmøter I 2004 var 3
styremøter fysiske møter, i 2005 2 fysiske møter, hvorav ett sammen med styrene i NOBU og
FONOKO. Norsk sangerforum har vært tilstede ved flere informasjons- og kontaktmøter,
både med andre kororganisasjoner, andre samarbeidspartnere, med Norsk musikkråd og med
Musikkens studieforbund. NSF var representert på NMRs ledermøter i 2004 og 2005, samt på
NMRs landsmøte og Musikkens studieforbunds landsmøte i Stavanger 27.-29.mai 2005. Vår
leder Nils Petter Pedersen ble på Musikkens studieforbunds landsmøte valgt til nestleder,
mens daglig leder Jon G. Olsen også sitter i styret, som ansattes representant. På NMRs
landsmøte ble Jon G. Reinholdt valgt til 1. vararepresentant til styret.
Følgende arbeidsoppgaver er ivaretatt i perioden:

Organisatorisk
Det er etablert et velfungerende og smidig sekretariat med gode og enkle
rutiner for medlemsrapportering og håndtering av organisasjonens drift.
Det er i perioden etablert 3 organisasjoner i Trøndelag. Dette kommer i tillegg til de allerede
etablerte distriktsorganisasjonene i Akershus, Troms og Finnmark. Det er også arbeidet med
etablering av distriktsorganisasjon i Hedmark (denne er formelt etablert i januar 2006). Der
det er distriktsledd fungerer samarbeidet med Norsk musikkråd utmerket. Samarbeidet med
Norsk musikkråds øvrige fylkesavdelinger varierer ut fra det enkelte kontors kapasitet, og er
jevnt over godt. Det musikkfaglige utvalget har vært problematisk å supplere fullt ut, men
kontakten med utvalgets gjenværende medlemmer har vært meget god og svært nyttig.
Sekretariatet har i perioden hatt samme størrelse som i foregående periode, 0,5årsverk. Med
så mange kor og medlemmer er administrasjonsressursen knapp, noe som har medført en
meget stram prioritering av oppgavene i sentraladministrasjonen. Pågangen fra
medlemskorene med spørsmål av alle slag er økende. Samarbeidsavtalen med kjøp av sentrale
administrasjonstjenester av Akershus musikkråd, er videreført i 2004 og 2005 med 0,5
årsverk. Adresseregisteret med oversikt over opplysninger om korene, leder og dirigent er
løpende oppdatert, og et godt hjelpemiddel i kommunikasjon med medlemmene.
Sangerforums nettsted www.sangerforum.no oppdateres jevnlig, selv om det helt klart ville
vært ønskelig med større kapasitet p dette området. Sentral informasjon om organisasjonen
samt aktuelt stoff fra medlemskorene er publisert, og det er også lenker til de medlemskorene
som har egne nettsteder. Våre distriktsledd i Akershus, Troms og Finnmark har fått egne
nettsteder, og det er også (foreløpig) ett kor som har benyttet seg av vårt tilbud om Internettløsning.
Styret har arbeidet aktivt med medlemsrekruttering, bl.a. deltatt i flere møter rundt om i
landet. Det er utarbeidet en ny medlemsbrosjyre og fylkesmusikkrådene fungerer også flere
steder som en god rekrutteringskanal.
Medlemskontingenten er opprettholdt på samme nivå som ved etableringen, men et urimelig
lavt statstilskudd til driften av organisasjonen hemmer en del av den videre utviklingen. Både
for 2004 og 2005 var tilskuddet ca kr 250.000,-, ut fra sammenligning med andre
organisasjoner burde dette vært langt over det dobbelte. Styret har arbeidet med saken, men
det har ikke vært mulig å få tilskuddet opp på normalt nivå, dels på grunn av utvikingen av
statsbudsjettet og overføring av tildelingsinstans fra NMR til kulturrådet.

Systemet med hederstegn er videreført, med hederstegn for 25 og 40 års aktiv innsats i
korvirksomhet, samt et eget hederstegn for ”særdeles stor innsats for sang og korarbeid i
Norge”.
Det er etablert et system for oppmerksomhet til jubilerende kor, som omfatter gavekort på
noter fra vår hovedsamarbeidspartner Cantando, og for 100 og 150 års-jubileer også ett års
gratis medlemskap.

Samarbeide
Styret har arbeidet med å videreutvikle Norsk sangerforum som en
samarbeidende organisasjon på en rekke forskjellige områder
Kontakten med de andre kororganisasjonene i Norsk musikkråd er videreutviklet, både under
de felles arenaene som musikkrådets samlinger utgjør, innen samarbeidsprosjektet ”Syng for
livet” og på andre måter. NSF har tatt flere initiativ til slike samarbeid. Det er også lagt
grunnlag for lignende samarbeid i distriktene med sikte på fellesmøter mellom regionale korog sangermiljøer.
Spesielt er samarbeidet med Norges Barne- og Ungdomskorforbund godt. Det har vært felles
styremøter både i 2004 og 2005, administrasjonene har jevnlig dialog og kontakt og også på
andre måter er kontakten med NOBU god. Utvikling av felles dirigentbank og samme
internettplattform er eksempler på konkrete områder for samarbeid.
Samarbeide med FONOKO (Foreningen Norske Kordirigenter) har utviklet seg meget positivt
i perioden, både på det generelle området, i forbindelse med NSFs MIDI-prosjekt,
dirigentbanken, FONOKOs dirigentkongress og andre faglige områder. På det felles
styremøtet i desember 2005 ble også et tettere samarbeid gjennom FONOKOs blad
”Kordirigenten” tatt opp, noe som ytterligere tydeliggjør samarbeidet mellom de to
organisasjonene.
Samarbeidsrelasjonene med Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er gode. Norsk
sangerforum har deltatt ved alle viktige møtefora i perioden, og har også bidratt konstruktivt
til utviklingen av fellesskapet både gjennom sekretariatsamarbeide, som deltaker i prosjektet
”Syng for livet”, og ikke minst gjennom konstruktiv dialog med andre
medlemsorganisasjoner. NSF bidrar også konstruktivt til fellesskapet gjennom styreverv i
begge organisasjoner. Som den største voksenopplæringsorganisasjon i Musikkens
studieforbund er vi bekymret over utviklingen av startstilskuddet til voksenopplæring, og
arbeider gjennom styret i MSF og VOFO for å øke tilskuddene til beste for de enkelte kor.
Samarbeidet med fylkesmusikkrådene varierer noe, det har vært vanskelig å kunne prioritere
innsats på dette området høyt nok i perioden. Dialogen er positiv og god, og innspillene til
samarbeid og samhandling blir positivt mottatt. De fleste fylkesmusikkrådene yter meget god
service til våre medlemskor selv om kapasiteten flere steder er forholdsvis begrenset.
Norsk sangerforum var i 2004 teknisk arrangør av ”Sangkulturkonferansen 2004”, en bredt
anlagt konferanse som ble arrangert av Syng-for-livet-nettverket. Arbeidet som teknisk
arrangør innebar blant annet kontakt med foredragsholdere, hotell samt all deltakerkontakt,
herunder konferanseøkonomi. NSF bidro gjennom dette arbeidet i vesentlig grad til at
konferansen ble gjennomført med et meget vellyket resultat.

Musikkfaglig
Den musikkfaglige utviklingen i Norsk sangerforum er videreført. De viktigste
enkelttiltakene er bruk av MIDI for innøving i kor, utvikling av en kurskatalog
med 6 standardkurs, etablering av en dirigentbank og utvidet samarbeid med
FONOKO. NSF er både i 2002 og 2003 den største voksenopplæringsorganisasjonen i Norsk musikkråd.
Det faglige arbeidet gjøres i hovedsak av administrasjonen, i samarbeid med tillitsvalgte og
kontakt med FONOKO. Musikkfaglig utvalg har i perioden bestått av Thomas Caplin og Ivar
Solberg, som begge har bidratt konstruktivt i faglige spørsmål. Arbeidet har bestått i konkret
faglig veiledning kombinert med enkelte konkrets prosjekter og tiltak. De viktigste har vært:
Utvikling av en kurskatalog med 6 ”standardkurs” som tilbys regionale korsamarbeid og
distriktsorganisasjoner
 Inspirasjonskurs
Impulser og ideer til å bedre kvaliteten i korets innøving og framførelse
 Kurs i bestillerkompetanse
Bevisstgjøre kor og dirigenter i forhold til ambisjoner og repertoar, hvor de er, hvor de
vil og hva de kan bestille underveis mot målet
 Korutvikling / coaching
hovedansvarlig: Thomas Caplin
Et toårig utvikingstiltak for kor og dirigenter. Startet høsten 2004, ny gruppe i gang
høsten 2005.
 Hjelp, jeg har fått tillitsverv
Gi deltakerne innsikt i oppgavene som tillitsvalgt i kor
 Vokalopplæring i kor
Kombinasjon av dirigentopplæring, dirigentutvikling, motivering for videreutvikling
og stemme-utvikling av den enkelte sanger i koret
 Bruk av MIDI til stemmeøving
Gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap i bruk av MIDI som hjelpemiddel for
stemmeinnøving – slik at de kan ta dette i bruk
”Instruktørbank”
Vi har systemert og fått utviklet en nettbasert instruktør-/dirigentbank, i samarbeid med de
andre sangorganisasjonene i Norsk musikkråd, FONOKO og fylkesmusikkrådene. Det er
iverksatt en begynnende registrering av dirigenter, et arbeid som videreføres i 2006.
MIDI-prosjekt: Bruk av MIDI for innøving i kor
Prosjektet er i startfasen, ble startet opp i 2005 og har kommet godt i gang. Det er bl.a.
utviklet en standard for tilrettelegging og innskriving av MIDI-filer, utviklet i samarbeid med
FONOKO og Thomas Caplin (Høyskolen i Hedmark). Tilbakemeldingene er meget positive,
og arbeidet intensiveres og videreutvikles i 2006. Flere kor er inne i prosjektet og en
repertoarbank med tilpassede MIDI-filer er under utvikling. Denne gjøres tilgjengelig via
Internett.
Sangfestivalen Trøndelag
NSF sentralt har i 2005 arbeidet med planleggingen av det faglige innholdet og workshop-ene
under Sangfestivalen i Trøndelag 2006, som en del av vår faglige service til distriktsleddene i
organisasjonen.

Voksenopplæringsvirksomheten
er en viktig del av Norsk sangerforums faglige arbeid. NSF har i perioden arbeidet med
forenkling av søknads- og rapporteringssystemet, knyttet til bruk av nettbaserte skjemaer.
Dette arbeidet videreføres av Musikkens studieforbund, med sikte på en økt bruk av
elektronisk søknad/rapportering for 2006. Dessverre går de statlige tilskuddene fortsatt
nedover, spesielt ille var Statsbudsjettet som ble lagt fram høsten 2005. Selv om
regjeringserklæringen inneholdt gode signaler må det tydeligvis arbeides meget hardt for å få
gjennomslag for økt satsing på voksenopplæring til frivillige organisasjoner innen kultur.

Informasjon
Norsk sangerforum har prioritert å videreutvikle hensiktsmessige
informasjonsrutiner, og spre informasjon om organisasjonen til medlemskor,
samarbeidspartnere og andre. Nettstedet www.sangerforum.no er re-etablert
på en ny plattform med vesentlig større muligheter enn tidligere løsning, blant
annet med egne under-nettsteder for distriktsorganisasjoner. Enkeltkor kan
også benytte løsningen til en meget gunstig pris.
NSF har sendt informasjon til kor og organisasjoner over hele landet om vår virksomhet og
våre tilbud. Det er laget nyhetsbrev som er sendt medlemmene, og ikke minst er det arbeidet
med oppdatering og utvidelse av våre Internettsider. Det er foreløpig 3 distriktsorganisasjoner
med egne nettsider (Akershus, Troms og Finnmark) og ett enkeltkor er også inne med nettsted
i den samme løsningen (Vadsø Mannsangforening). Vi har utviklet en informasjonsfolder
med våre kurstilbud, og det er laget standard informasjonsmateriell til bruk for styret og andre
ved regionale møter.
Det er utarbeidet egne brosjyrer om forsikringsavtalen med IF forsikring, om TONO-avtalen,
om MIDIprosjektet og om korutvikling/coaching. Kurskatalogen er også utviklet som en egen
informasjonsfolder.

Medlemskontakt
Styret har fastsatt en ambisiøs målsetting om å holde god kontakt med
medlemmene, et arbeid som i perioden stadig har blitt utviklet og som øker i
omfang ettersom korene benytter seg av denne servicen.
Kontakt med medlemmene utgjør hovedarbeidet i sekretariatet. Henvendelsene fra korene
øker stadig, og det er gledelig å se utviklingen i kontakten med medlemskorene. Samtidig er
flere av henvendelsene mer tidkrevende og krever at sekretariatet foretar til dels omfattende
undersøkelser før svar kan gis. Dette er spesielt nyttig, og øker også sekretariatets kunnskaper
fortløpende. Ellers skjer mye av medlemskontakten elektronisk, pr epost og gjennom våre
nettsider.
Et viktig prinsipp har vært å ha et åpent øre til innspill fra distriktsforbund og medlemskor. Å
utvikle organisasjonen ut fra medlemmenes behov og ønsker sikrer medlemstjenester som er
reelt nyttige og disse innspillene angir for oss en viktig prioritering av vårt praktiske arbeid.
Selve de konkrete aktivitetene har for det meste vært, og vil også framover bli gjennomføret
av distriktsorganisasjoner og medlemskor. Sangerforum-nettverket er en aktiv

samarbeidspartner både på det faglige området, med generell veiledning og i formidling av
informasjon gjennom vårt totale nettverk.

Økonomi
På den økonomiske siden har det vært arbeidet både med å bidra til å bedre
medlemskorenes økonomi og Norsk sangerforums egen økonomi.
NSFs bidrag på dette punktet er i første rekke knyttet til de statlige voksenopplæringstilskuddene, FRIFOND-fordeling til kor med medlemmer under 26 år,
samarbeidsavtalene med Cantando, TONO m.fl. og å holde vår egen medlemskontingent på et
lavt nivå.
De statlige voksenopplæringstilskuddene blir dessverre stadig mindre, selv om vi i perioden
har jobbet aktivt med å argumentere for tilskuddenes store betydning for det enkelte kor.
Norsk sangerforum har i perioden fordelt kr 436.251,- i Frifond-midler til kor som har minst
1/3 av medlemsmassen under 26 år. Disse tilskuddene øker år for år, men er altså øremerket
til de korene som har en tydelig barne- og ungdomsprofil.
Samarbeidsavtalen med CANTANDO MUSIKKFORLAG er viktig og gir korene gode
rabatter og rimelige priser på i første rekke noter, men også annet rekvisita inngår i avtalen.
Rimelig og god forsikringsavtale med IF forsikring er en annen gunstig avtale, og vi drar også
nytte av Norsk musikkråds hotellavtaler med RICA, SCANDIC og FIRST hotellkjeder.

Andre forhold
Det er også arbeidet med en rekke større og mindre saker, både løpende og
som enkeltsaker. Ikke minst er håndtering av korene, adresser,
kontaktpersoner og e-postadresser et evigvarende og meget viktig arbeid som
også tar mye tid. Alle henvendelse til oss er viktige for de som henvender seg
til oss – akkurat der og da. Vi forsøker å løse det som kommer etter hvert som
det dukker opp, og anser dette som en viktig del av vårt eksistensgrunnlag.
Det er også arbeidet med en rekke andre saker – hvorav de viktigste er:
 Drive musikkpolitisk arbeid overfor det offentlige, og synliggjøre det viktige arbeidet som
medlemskorene gjør i samfunnet
NSF arbeider hovedsakelig gjennom paraplyorganisasjonene Norsk musikkråd og
Musikkens studieforbund i dette arbeidet. NSF er representert i Musikkens studieforbund
gjennom nestledervervet, og har varamedlem i styret for Norsk musikkråd. I tillegg er
også daglig leder styremedlem i Musikkens studieforbund. Vi har vært aktive pådrivere i
dette arbeidet, både på landsmøtet, ledermøter og i andre fora. Dette er et møysommelig
arbeid som både tar tid og krever innsikt og engasjement.
 Fremme internasjonale kontakter for medlemskorene
I 2005 har NSF meldt seg inn i den nordiske organisasjonen for mannskor, Nordisk
sangerforbund. NSF formidler også kontakt til Europa Cantat gjennom samarbeide med
Norges Barne- og Ungdomskorforbund.






Tilby medlemmene organisasjonsopplæring i samarbeid med andre musikkorganisasjoner
NSF har i 2005 utviklet kurstilbudet ”Hjelp, jeg har fått tillitsverv”, som fra og med 2006
tilbys medlemskorene.
Arbeide aktivt for å inngå andre fordelaktige avtaler, rammeavtaler og tilbud for
medlemmene og medlemskorene
NSF har ikke kunnet prioritere dette arbeidet vesentlig i perioden, men ser det som viktig
å være på stadig leting etter gode samarbeidspartnere både for organisasjonen sentralt,
regionalt og for de enkelte kor og kormedlemmer.
Internasjonalt arbeid
Det har ikke vært mulig å prioritere dette arbeidet i perioden.

Nils Petter Pedersen leder /s/
Jon G. Reinholdt
Solfrid Vestøl

Randi Andersen
Roar Kjelsaas
Toril Strand Klemp

Berit Rekve
Jon G. Olsen / Marit Skoveng

