
 

 

 

 

 

Overordnet virksomhetsplan for Elverum Mannskor 2011 
 

 

 

Tema Mål Tiltak 

 

 

 

 

Kunstnerisk 

 

- Sørge for faglig stigning og 

framstå som et enda bedre 

kunstnerisk rustet mannskor. 

 

- Styrke korets musikalske 

grunnkompetanse. 

 

- Jobbe videre med å skape 

trygghet og sikkerhet i korets 

kunstneriske levering.  

 

- Gjøre oss tilgjengelig for 

nye og spennende oppdrag og 

søke nye miljøer. 

 

 

- xxkurs og xxseminar.  

 

- På et så tidlig som mulig 

tidspunkt presentere korets 

reportoair og sikre god 

tilgang til tekster og noter. 

 

- Kontinuerlig arbeid med å 

finne den best egnede 

oppstillingen. 

 

- Produsere ny CD 

 

- Holde antall opptredener på 

et kunstnerisk forsvarlig 

nivå. 

 

 

 

 

 

 

Organisatorisk 

 

- Søke enda større 

anerkjennelse gjennom 

samarbeid også med lokale 

aktører. 

 

- Legge forholdene til rette for 

kontinuitet i korets styrende 

organer. 

 

- Sørge for en fortsatt sunn og 

trygg økonomi. 

 

- Fortsatt dyrke målsetningen 

om at det sosiale skal gå hånd 

i hånd med det kunstneriske. 

 

 

- Konsert med xxxx 

 

- xxx jubileum. 

 

- Tidlig og målrettet arbeid 

for å motivere mulige nye 

presidentskapsmedlemmer 

 

- I all aktivitet sørge for 

minst økonomisk balanse.  

 

- Lete etter mulige støtte-

ordninger for drift og 

prosjekter. 

 

- Gjennomføre en tur før jul 

med pårørte. 

 



 

 

 

 

Profilering 

 

- Oppsøke xxx for å drive 

xxx. 

 

- Øke oppmerksomheten ved 

aktiv bruk av digitale medier. 

 

- Sørge for jevnlig profilering 

i lokal og nasjonal presse. 

 

- Befeste og rendyrke 

posisjonen som byens 

”Toneangivende førstevalg” 

gjennom spesielt 

profileringsrettede tiltak. 

 

- Fortsette med samme styrke 

på etablerte plattformer. 

 

- Produsere en ny xxxxx. 

 

- Utarbeide en profesjonell 

xxxx. 

 

- Videreutvikle xxx og xxx. 

 

 

- Lansere CD 11.11.11 

kl.11.11 i 11-rum med 11 

Munthe-sanger. 

 

 

 

- Festspillåpningen 2011 og 

massiv deltakelse i 17.mai-

feiringen. 

 

 

 

 

Rekruttering 

 

 

 

 

 

- Målet om xxmedlemmer og 

xx i oppmøtesnitt i løpet av 

utgangen av 2011 består. 

 

- Utarbeide xxx til bruk når 

nye medlemmer kommer. 

 

- Gjøre en enkel xxx av 

”xxx” for å finne 

forbedringspunkter. 

 

- Oppsøke xxx med en 

presentasjon av koret. 

 

- Gjennomføre ”den vanlige” 

xxxx. 

 

 

 

OBS: 

Av rene korpolitiske og korstrategiske årsaker er deler av innholdet sladdet med x-tegn.  


