
OPERA ROGALAND IKS       
Protokoll: Styremøte 11.11/2021 

TIL STEDE: 
Fra styret:  Terje Rønnevik, Sofie Margrethe Selvikvåg, Per Harald Nilsson, Wibeke Wetaas (pr. 
telefon )KjersD Dahle (vara for Morten Warland), Alvhild Pedersen (vara for Elisabeth Dahl) 
Forfall: Harald Eikaas. Varamedlem Morten Wensberg kunne ikke møte. 
Fra administrasjonen: Siri Kval Ødegård  
Operasjef Elizabeth Norberg -Schulz hadde forfall pga sykdom 
Møtested: Stavanger Konserthus, møterom 2, 6.etasje 
MøteGd: Torsdag 11.11.2021 kl 13.00 – 14.30. 

Sak nr.:

Sak 38/21 PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE 

VEDTAK: Protokoll fra styremøte 08.09.2021 godkjennes

Sak 39/21 ØKONOMIRAPPORT 
I tillegg til sakspapirer som var sendt ut, ble det orientert om at produksjonen av Gianni 
Schicchi har et avsluttende kostnadsestimat på rundt 790.000,-. Regnskapet og oppgjøret 
er ikke avsluttet for denne produksjonen per dato. Men utifra et budsjett på 1.2 mill har vi 
havnet på rundt 790.000,- 
Det ble også orientert om at Carmen 2022 fremdeles vil være mulig å gjennomføre. 


VEDTAK: Rapport, samt informasjon om Gianni Schicchi og Carmen tatt til orien-
tering. 



Sak 40/21 KONSEKVENSER AV STATSBUDSJETTET 

- Det ble orientert om at selskapet har fått bevilget en økning på 1,2 millioner i statsstøtte. 
Økningen vi mottar skal hovedsakelig gå til Carmenproduksjonen 2022  

- Det ble orientert om at Sandnes kommunestyre i budsjettet for 2021 har fastsatt tilskud-
det til Opera Rogaland til kr 705.000, jf økonomiplan 2021-2024. Grunnet kommunens 
økonomiske situasjon, er det vedtatt omstillings- og innsparingskrav i hele virksomheten, 
og tilskuddet til Opera Rogaland IKS er derfor redusert med kr 45.000 for 2021. 
Administrasjonen undersøker om kommunestyret i Sandnes kan redusere tilskuddet til 
Opera Rogaland. 

VEDTAK: Saken tatt til orientering.

Sak 41/21 OPPDATERING OM ARBEIDET I NORDFYLKET 

Styreleder og Siri Kval Ødegård orienterte om følgende: 

Gjennomføringen av Operaaften i Festiviteten, Haugesund 04.10.21 
- Opera Rogaland går i overskudd med 6000,- etter produksjonen i Festiviteten. 

Møte med Haugesunds ordfører Arne Chr. Moen 
- Møte opplevdes som positivt, og det jobbes videre mot en utvidelse av selskapets ned-
slagsfelt i nordfylket. 

Kommende konsert i Kopervik kirke 27.03.21 
- Konserten i Kopervik blir første produksjon i samarbeid med MUNOR som vi tidligere 
har skrevet en samarbeidsavtale med.  

Oppdrag Victoria hotell 
- 10 minutters innslag på event for åpning av ny sal gjennomføres med tre lokale musikere 
den 16. november 2021. Musikerne er Astrid Kallenbach, Ole Morten Velde og Friederike 
Wildschütz. 

VEDTAK: Tatt til orientering.

Sak 42/21 ORIENTERINGSSAKER 

Det ble orientert om at Siri Kval Ødegård har gått tilbake i sin fulle stilling (50%)som kon-
tormedarbeider og produsent. 

VEDTAK: Saken tatt til orientering.

Sak 43/21 OPERASJEFEN ORIENTERER 

Operasjefen meldte forfall pga sykdom. Styreleder og Kval Ødegård orienterte på vegne 
av operasjefen om gjennomføring av Gianni Schicchi i Stavanger Konserthus og Sandnes 
Kulturhus 

Drøftet mulighetene for vår Gianni Schicchi på festival til Sicilia. Foreløpige signaler fra 
styret er positive. 

VEDTAK: Tatt til orientering.

Sak nr.:



Stavanger 11.11.2021 
Terje Rønnevik        Elizabeth Norberg-Schulz 
Styreleder         Operasjef

Sak 44/21 EVENTUELT 
44.1 
Operaklubb 
Det ble orientert om positive tilbakemeldinger på operaklubbens innføring i Gianni 
Schicchis handling før forestillingene. Tilbakemeldingene gikk ut på at publikum had-
de fått en mer inngående forståelse av handlingen gjennom sammendraget, og dermed 
en større og rikere opplevelse av forestillingen.   

44.2 
Annonsering av eventer/forestillinger 
Det ble drøftet om selskapet er tjent med å kjøre helsides annonser i Aftenbladet da 
kostnaden er relativt høy. Det var enighet om at annonsering var viktig, men ikke nød-
vendigvis i form av en helside. Det er ønskelig å sende en samlet annonse i Stavanger 
Aftenblad om ORs program fremover i januar/februar i forbindelse med billettslipp for 
Carmen. Det er nødvendig med et betalingskort i selskapets navn for å kunne bruke 
online annonsering via Shipsted, hvis ikke må dette gå gjennom konserthusene.  

44.3 Julemiddag 10. desember 
Årets julemiddag blir på Kronen Gård. Sofie Margrethe avsto fra diskusjon om lokale 
da hun har tilknytning til stedet. 
Styrets medlemmer inviteres med følge, og  invitasjon blir utsendt på mail snarest. Lo-
kalet tillater ikke musikalsk innslag. 
Tidspunkt for middagen blir kl.1900 
Styremøte vil bli holdt samme dag kl 13:00-15:00. Forslag til lokale er biblioteket i 
Sandnes Kulturhus.   
 
Tatt til orientering.

Sak nr.:


