
Protokoll styrelsemöte 10 mars 2021 kl 19
Plats: Zoom

Närvarande: Ulrika Johansson, Therese Öberg, Hans Lundgren och Elias Aaron
Johansson

1) Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

2) Aktuellt Covid-19-riktlinjer, FHM:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Utgångsläget är samma tillsvidare.

3) Ekonomi, inget att rapportera.

4) Utvärdering av heldagsrep 27-28 feb: repet ställdes in med kort varsel pga
FHM rekommendationer.

5) Finplanering av föreningsstämma: vi har skickat ut info i god tid och
möteslänk finns i kallelse och mejl. Vi har fått signaler från revisorerna att de
inte har några ytterligare frågor. Ulrika ska kolla så att Janna är förberedd att
leda mötet.

6) Planering vår och höst
Kommande rep
a) 17 mars Föreningsstämma via zoom
b) 22 mars – inställt (egen instudering)
c) Torsdag 22 april
d) Tisdag 18 maj
e) Måndag 6 september
f) Söndag 10 oktober heldag
g) Tisdag 9 november
h) Måndag 6 december
i) Genrep 17 december (inför julkonsert 18 december)

Planerade konserter
j) 22 maj (Stiftsfest, vi avvaktar info)
k) Juni (Kaga, vi avvaktar info samt rekommendationer kring publik)
l) 18 december (Julkonsert) – (genrep 17 dec)



m) 7-8 maj 2022 Britten mm

Framtidsförslag
n) Skivinspelning 2022?
o) Inbjudan Damkörsfestival i Linköping 26-29/5 2022…
p) Linköpings studentsångare 50 år

7) Bemanning
Emelie Zlatkovic hälsar till alla, allt är bra både med henne och barnet i
magen. Stort grattis till Emelie från hela kören! Magen växer varje dag och
Emelie och hennes man längtar till maj! Emelie kommer att vara tjänstledig
från kören och Ulrika vikarierar därför i A1. Vi kan glädjande meddela att Lisa
Hellsten Reuber och Emelie Sydmark har provsjungit och är nu A2:or i
Linköpings damkör.

8) Therese kommer uppdatera hemsidan med nya datum för höstens rep samt
datum för Britten 2022.

9) Nästa styrelsemöte blir måndagen den 29/3 kl 19 via zoom, Ulrika skickar
länk.

10) Övriga frågor

/Ulrika Johansson, mötessekreterare


