REFERAT FRA ÅNSTUØTET 2022 I FLAGSTADSELSKAPET
(Kirsten Flagstad lnternational Society)

Møtedato: 9. mai 2022
Møtetidspunkt: kl. 18.30
Møtested: Formidlingssenteret, Den Norske Opera og Ballett
Til stede: 30

L. Valg av ordstyrer
Som ordstyrer ble Jan Deram foreslått

Vedtak: Valgt

2. Valg av referent
Som referent ble Torill Eriksen Rørvik foreslått

Vedtak: Valgt

3. Godkjenning av dagsorden
Det ble foreslått å godkjenne dagsorden, og erklære møtet for lovlig satt.
Vedtak: Godkjent

4. Årsrapport
Styrets årsberetnin gfor 2ozr ble gjennomgått og foreslått godkjent
Vedtak: Godkjent

5. Revidert regnskap
Revidert resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent
Vedtak: Godkjent

6. Valg til styret
Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer:

Valgkomiteens innstilling:
Kari Eikli, på valg, fornyes med to år
Jan Deram, på valg, fornyes med ett år
David Maiwald, på valg, fornyes med to år
Turid Nordal Haavik, på valg, fornyes med to år
Anna Einarsson ny, (erstatter Tore Dingstad), velges for to år
Håkon Eikeland ny, velges for to år
Torill Eriksen, ikke på valg
Jan Petersen, ikke på valg

Annika Engelhart, leder Flagstadmuseet, ikke på valg
Trude stina Hval Ekeberg, styreleder i Flagstadmuseets Venneforening,
vara for Annika Engelhart

Som revisor ble valgt: Finn Wichstrøm
Valgkomiteens i nnsti ling:
Godkjent
I

Styret konstituerer seg selv på f6rste styremøte

7. Valgkomit6
Valgkomiteen har bestått av:
Rolf Petter Bergersen,
Tore Dingstad,
Torill Eriksen Rørvik,
og er foreslått gjenvalgt
Vedtak: Gjenvalgt
Tore Dingstad går ut av styret og årsmøtet takket ham for hans viktige stemme og
og innsats i styrets arbeid.

8. Sosialt samvær
Hyggelig samvær i Formidlingssenteret med bevertning, foredrag og
underholdning.
Kari Eikli og Jan Deram redegjorde for det pågående strategiarbeidet for
vitaliseringen av selskapet og tankene om et tettere samarbeid bl.a.
med Flagstadmuseets Ven ner.

Geir Bie fra Flagstadmuseets Venner,orienterte om det omfattende og
sprennende TV-prosjektet <Flagstad & Gullvåg - The last world tour>.
Espen Langvik kåserte poengtert og humørfylt om komponisten Ole Olsen, og arbeidet
som blir gjort for å g1øre hans operaer kjent. Vifikk særlig stifte beskjentskap med hans

opera, <Klippeøerne>

.

Kristina Jønsi, solistpraktikant i operaen, bidro med vakker sang, flott
akkompangert av David Maiwald.

Årsmøtet avsluttet kl. 22.00
Fjellhamar t6. mai 2022

Torill Eriksen RØrvik
Ref.

