
Protokoll styrelsemöte 31 augusti 2020
Närvarande: Ulrika Johansson, Hans Lundgren, Therese Öberg, Elias Aaron Johansson, Annika
Lindh Falk

1) Föregående mötesprotokoll, inga kommentarer.

2) Utvärdering av repet på CreActive 26/8 2020
Från dirigentens perspektiv så fungerade det över förväntan. Lokalen
fungerade. 80 minuter är dock kort tid för övning. Viktigt med sångglädjen
och att träffas. Alla verkar nöjda med övningen utifrån förutsättningarna.
Bra närvaro förutom de vi visste inte skulle komma. Vi planerar de 2 närmaste
repetitionerna på CreActive.

3) Aktuellt Covid-19-riktlinjer
Avvaktar beslutet om antalet som får träffas (500 pers). Det kan påverka var
och hur vi kan anordna konserter. Annars så följer vi fortsatt riktlinjerna för
körsång.

4) Ekonomi
Inget nytt

5) Kommande rep
Vi beslutar att vi skjuter fram julkonserten till nästa år (2021). Därmed förändras
repetitionsschemat för hösten 2020
a) 14 september  (i CreActives lokaler)
b) 6 oktober  (i CreActives lokaler)
c) 1 november (heldagsrep, 9:45 - 16) (Ulrika kollar lokal)
d) 12 november
e) 30 november
f) 16 december  (övning ersätter genrep)
g) 12 januari
h) 1 februari



Planerade konserter
i) 18 december (Julkonsert framflyttad)

2021
j) 6 februari  St.Lars kyrka? Therese kollar
k) 7 februari  i Västerås domkyrka
l) 22 maj  Stiftsjubileum Pingst
m) Juni  Kaga kulturdag
n) 18 December Julkonsert i Missionskyrkan (genrep 17 dec)

Framtidsförslag
o) konsert - okt 2021?
p) Skivinspelning jan 2022?

Vi tar upp dessa frågor vid framtida möten

6) Repetitionsplan, stämindelning ht20
Elias och Hasse gör en repetitionsplan och ev ny stämindelning och skickar ut till kören
7) Bemanning
I dagsläget saknar vi 2 andraaltar. Hasse kollar vidare.

8) Webbsidan
Uppdatera med tider så att vi håller den aktuell.

9) Nästa styrelsemöte
1 oktober kl 18.00 på Zoom. Ulrika fixar länk

10) Övriga frågor
Inga övriga frågor
Vi tackar Hasse för Te och goda biscotti!

Annika Lindh Falk,
mötessekreterare


