
Protokoll extra styrelsemöte 25 januari,  2021
Närvarande: Ulrika Johansson, Therese Öberg, Elias Aaron Johansson, Hans Lundgren

Det här var ett extra styrelsemöte med fokus på nya Covid-19-riktlinjer och planering
av vårens arbete.

Stiftsfest
Hasse har pratat med stiftet (Helena). Just nu finns det inte någon lokal för stiftsfest
men Helena vill att vi spelar in kören och att det är klart till den 22 maj. Helena
kommer att återkomma med besked. Vi skulle kunna träna på repertoaren och göra
en inspelning senare i vår. I så fall kan vi avsätta en dag då vi repeterar med musiker
på fm och spelar in på em. Stiftet ger oss arvode och bekostar tekniken. Vi kan även
använda medel från kommunen.

Provsjungningar
Provsjungningarna blir lördagen den 6 februari, Elias tar kontakt med sångerskorna
och arrangerar detta. Cia har ”tag” till dörren och kan släppa in Elias.

Kommande repetitioner
Just nu är det lockdown i kyrkorna och vi kan inte öva där. Sensus finns tillgängligt
men vi måste vara få personer åt gången för att det ska fungera där.

a) 6 7 februari, endast provsjungningar
 , heldagsrepetition i stämmor. Schema är utskickat till kören

b) 27 - 28 februari, heldagsrep 9-16.  Vi repeterar i kvartetter, Elias gör ett repschema
och skriver info till sångerskorna. De som inte är bekväma med att träffas för att öva i
kvartetter ska meddela Ulrika och Elias detta.
c) 17 mars, årsmöte via zoom
d) 22 mars
e) 22 april
f) 18 maj

Bemanning
Emelie Zlatkovic, A1, kommer att vara föräldraledig från kören. Om de nya
sångerskorna önskar sjunga A2 är ett förslag att Ulrika byter stämma.

Nästa styrelsemöte och planering av årsmöte
Nästa styrelsemöte blir måndagen den 15 februari, kl 19, via Zoom. Ulrika skickar
länk. Till dess kommer Ulrika be valberedningen (Siri och Therese N) att ta fram



underlag inför årsmötet samt tillfråga Janna om hon kan vara ordförande på
årsmötet. Annika påbörjar arbetet med verksamhetsberättelse enligt beslut på
föregående möte.

Ulrika Johansson, mötessekreterare


