DEN
NORSKE OPERAS
VENNER
Oslo, april 2014.

KJÆRE OPERAVENN!
Velkommen til årsmøte i Den Norske Operas Venner

mandag den 12. mai 2014 - kl. 17.00 i
Foredragssalen i Deichmanske bibliotek
Arne Garborgs plass 1
Foredragssalen er ned en trapp ved siden av musikkavdelingen. Dessverre er det
ikke heis ned dit, men vi har hjelpende hender hvis noen trenger det.
Det er kun medlemmer av Den Norske Operas Venner som har tale- og
stemmerett på årsmøtet.
Etter det formelle årsmøtet deler vi ut talentpris, hederspris og ærespris. Dette er
priser som ikke deles ut hvert år. Æresprisen henger svært høyt, og er bare delt
ut 4 ganger tidligere, sist gang var i 2004. To av de tre prismottakerne kommer
personlig til møtet og mottar prisen.
De som har tilgang til internett kan vi til våre nettsider og se hvem som tidligere
har mottatt priser og stipend, www.operavenn.no.
Enkel bevertning. Møtet avsluttes kl. 18:50. Lokalene stenger kl. 19.

Velkommen!

Den Norske Operas Venner
styret

Den Norske Operas Venners årsmøte
12. mai 2014 kl. 17:00
i Foredragssalen, Deichmanske bibliotek

Dagsorden:
1) Godkjennelse av innkallingen
2) Valg av to referenter
3) Valg av to personer til å undertegne protokollen
4) Valg av tellekorps
5) Valg av dirigent
6) Godkjennelse av dagsorden
7) Årsberetning for 2013
8) Regnskap for 2013
9) Kontingent for 2014/2015
10) Innkomne forslag:
a) Forslag fra styret om justeringer i teksten i vedtektene
b) Forslag fra styret om økning av kontingent for sesongen 2015/2016
11) Valg:
Følgende av styret er på valg:
Kasserer: Unni Tidem
Styremedlem: Maud Hurum
Styremedlem: Terje Thorp
Styrets medlemmer velges for 2 år.
12) Valg av to revisorer for 1 år.
13) Valg av tre medlemmer til valgkomité for 1 år.

DEN NORSKE OPERAS VENNER
ÅRSBERETNING 1. januar – 31. desember 2013
Styret har i denne perioden bestått av følgende:
Styreleder:
Kasserer:
Styremedlemmer:

Grete Lian Frøen til 8. mai
Anne C. Eriksen fra 8. mai
Unni Tidem
Anne C. Eriksen til 8.mai
Elisabeth Wiser fra 8. mai
Runa Garø
Maud Hurum
Stein Skøyeneie
Terje Thorp

Revisorer:

Bjørg Hofsvang
Ragnhild Walmsnæss

Valgkomitè:

Astrid Holmlund, Ingegerd Kleppen Rafn og Sigmund Rosandnes.

Det har i perioden vært avholdt 10 styremøter, i tillegg kommer diskusjoner og planlegging via epost.
Styrets medlemmer arbeider på frivillig basis og mottar ingen godtgjørelse, men medlemmer av
styret får delta på julemøtet gratis.
Den Norske Operas Venner er registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr. 896 018 922.
Det er i april 2014 registrert 939 aktive medlemmer i vårt medlemsarkiv (1100 i april 2013).
Operaens endring i rutinene for innkreving av kontingent fra abonnenter medførte mye ekstra arbeid
og tap av en del medlemmer. Fra og med sesongen 2014/15 er dette tilbake i vanlig rutine igjen
(kontingent betales samtidig med billettkjøpet).
Medlemsaktiviteter:
Januar:
Medlemstur til Gøteborg.
Mars:
Medlemstur til Gøteborg.
Mai:
Årsmøte i Formidlingssenteret i Operaen 13.mai: 34 medlemmer tilstede. Informasjon om at årets
reise- og arbeidsstipend gikk til sangeren Rolf Conrad i Operakoret. Conrad var tilstede og takket for
stipendet. Etter årsmøtesakene orienterte forlagsredaktør Jon Otterbeck om arbeidet med den nye
Flagstadboken. Han takket Operaens Venner for støtten, og opplyste at boken lanseres på Hamar 12.
juli. Operaens direktør Tom Remlov avsluttet møtet med å kåsere over temaet ”En 5-åring på
spranget”. Protokoll fra årsmøtet ble sendt medlemmene i post/epost.
Oktober:
Medlemstur til Gøteborg.
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November:
Medlemsmøte med foredrag av Bjarte Eike. Eike var musikalsk leder for Barokk mesteraften, som vi
hadde i vårt abonnement, og fortalte engasjert og interessant om barokkmusikkens popularitet. Han
spilte også for oss, og innviet oss i forskjellen mellom klassisk fiolin og barokkfiolin.
Kunstnerforbundet inviterte medlemmene til en lukket forhåndsvisning av juleutstillingen dagen før
åpning. Det var et arrangement som både deltakende medlemmer og Kunstnerforbundet satt pris på.
Desember:
Julemøte i foredragssalen på Deichmanske bibliotek. Det var servering av smørbrød, vin,
mineralvann og kaffe. Arild Erikstad holdt et spennende foredrag. Ynge Søberg, som fikk vårt store
soliststipend, kom sammen med sin pianist Reeza, og ga oss en utrolig fin minikonsert.
Generalprøver:
september: Le Grand macabre
desember: Hoffmans eventyr (kun abonnenter)
mars: Don Giovanni (kun abonnenter)
Informasjonsskriv:
Det er sendt ut 5 medlemsbrev i løpet av perioden. I tillegg blir det sendt ut noe informasjon i epost
til de som har registrert epostadressen sin i vårt arkiv.
Nettsidene operavenn.no
Vi ser at våre nettsider blir godt besøkt, gjennomsnittlig har vi ca 1700 besøkende hver måned, det er
vi veldig fornøyd med. Nettsidene har informasjon om foreningen, reiser, abonnement og nyheter.
Sidene har også innmeldingsskjema, kontaktskjema og mulighet for påmelding til nyhetsbrev. Vi
legger bare lagt ut nyhetssaker som gjelder Operaens Venner. Vi får ofte informasjon om
arrangement som kan være av interesse for våre medlemmer, men i stedet for å sende det ut på epost
legger vi det ut på nettsidene, under Aktiviteter har vi en overskrift som heter Eksterne arrangement.
Medlemssystem.
Med over 1000 medlemmer er det nødvendig å ha et effektivt system, så vi har siden 2011 brukt et
profesjonelt medlemssystem. Betaling av kontingentgiro med KID gjør at medlemssystemet
oppdateres automatisk med betalingsinformasjonen. Vi oppfordrer alle til å huske å melde
adresseforandring, og til å melde fra ved overgang til pensjonistmedlemsskap.
Kontingentfaktura og nyhetsbrev kjøres ut direkte fra medlemssystemet. Det siste året har mange av
våre medlemmer gitt oss sine epostadresser, og vi sparer da store portoutgifter. Fortsatt er det mange
som får brev med frimerke på, vi håper at stadig flere tillater oss å sende medlemsbrev og andre
meldinger i epost. Vi får ofte kort frist på spesialtilbud, for eksempel generalprøvebilletter, og da er
det ikke mulig å få ut dette i vanlig brevpost, men da kan vi i hvert fall få sendt ut tilbudet til de som
har registrert epostadresse.
Vervemateriell.
En liten folder med informasjon om vårt program ble trykket og lagt ut i egen kassett ved
billettluken. Folderen blir også delt ut på abonnementsforestillinger og ved andre passende
anledninger. Noen av våre arrangement er åpent også for gjester, dette tror vi kan verve nye
medlemmer.
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Soliststipend
Stipendiet gikk til Ynge André Søberg, og ble delt ut på vår abonnementsforestilling på Cavalleria
Rusticana/Pagliacci den 2.april 2013.
Reise- og arbeidsstipend
Årets reise- og arbeidsstipend gikk til sangeren Rolf Conrad i Operakoret.
Reiser.
Den Norske Operas Venner har arrangert 3 Gøteborg-turer i 2013: i januar, mars og oktober.
Reiseleder på alle turene var Unni Tidem.
Januar: 27 medlemmer så Turandot.
Mars: 14 medlemmer så Tristan og Isolde.
Oktober: 16 medlemmer så Billy Budd.
Reiser ved Operaturkomiteèen:
Operaturkomiteen organiserer reiser for medlemmer av Den Norske Operas Venner, Operaklubben og
Ballettklubben.
Der det er få deltagere og utsolgt, er det fordi Operahusene ikke kunne skaffe flere billetter.
14 – 16 februar Kristiansund. 30 personer, utsolgt.
19 – 26 mars Polen. 20 personer, 10 plasser igjen.
19 – 27 april Italia. 43 personer. Utsolgt.
22 – 29 mai Holland/England. 25 personer, 5 plasser igjen.
8 juni dagstur til Halden. 50 personer, utsolgt.
16 juni dagstur til Hamar. 50 personer, utsolgt.
2 – 7 juli Sirmione/Verona. 37 personer, utsolgt.
14 – 18 august Skäret/Dalhalla. 40 personer, utsolgt.
26 – 28 september Kristiansand. 40 personer, utsolgt.
9 – 12 oktober Nordfjordeid. 27 personer, 3 plasser igjen.
16 - 23 oktober Italia. 43 personer, utsolgt.
2 november dagstur til Brumunddal. 50 personer, utsolgt.
29 desember 2013 – 3 januar 2014 Wien. 28 personer, 2 pl. igjen.

Oslo, april 2014
Den Norske Operas Venner
styret
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DEN NORSKE OPERAS VENNER
Regnskap 01.01.2013 – 31.12.2013
RESULTAT 2013

Inntekter

Medlemskontingent
Renteinntekter
Julemøte
Gave
Gøteborg reiser 2013
Medlemsaktiviteter
Flagstad arrangement
Årsmøte 2012
Flagstad utstilling
Innramming og skilt
Priser
Blomster og gaver
Nordisk møte
Porto
Rekvisita
Datakostnader
Trykkeutgifter
Distribusjonskostnader
Brønnøysund reg.
Styremøtekostnader
Telefon
Bank omkostninger
Resultat 2013

181 000,00
3 873,80

Utgifter

Innt. 2012

Utg. 2012

222 850,00
3 483,20

2 440,98

8 141,00

8 483,00

1 456,50

650,00
6 695,36
17 523,00

2 531,25

2 520,50
50 000,00
1 800,00

15 000,00
3 225,00

130 000,00
1 538,00
2 000,00

11 617,00
1 066,00
14 300,00
12 735,63

22 414,00
2 869,00
14 230,69
13 157,62
2 540,00

192 219,16

135,00
2 905,60
515,68
3 441,00
113 823,02
192 219,16

135,00
3 507,00

47 499,11
273 832,31

273 832,31

EIENDELER OG GJELD
DNB
Ny DNB
Nordea
Datakostnader 2014 - bet 2013
Kontingent 2012 bet 2013
Gøteborg 2014

225 833,09
242 079,76
0,00
12 690,00

169 592,19

238 358,35

11 400,00

17 200,00

14 729,29

84 500,00

463 402,85
480 602,85

434 079,83

434 079,83

EGENKAPITAL
Egenk. 01.01.2013
Resultat 2013

349 579,83
113 823,02
480 602,85

Dette er styrets forslag til regnskap 2013
Revidert regnskap vil bli fremlagt på Årsmøtet.

349 579,83

