
LINKÖPINGS

DAM
KÖR

Protokoll styrelsemöte 22 januari 2020
Närvarande: Annika Remnefjord, Therese Öberg, Hans Lundgren, Stina Sterner,
Heather Forsyth. Hos Annika.

1. Föregående mötesprotokoll:
Kvar: Hasse kontaktar Maria Brusman om bidrag från regionen: vi kan få
bidrag om vi har konsert med professionell artist utanför Linköpings och
Norrköpings stadskärna, förutsatt att artisten är arrangör. Hasse ringer Maria
för klargörande.
Heather ber valberedningen söka en marknadsföringsansvarig.
Emelie vill ha 3500:- i konsertarvode.
Therese tar en ny kontakt med Missionskyrkan om datum för julkonsert. Den
20:e kan vi inte få. Vi kollar om fredag och lördag, 18:e och 19:e. Elias kan den
18:e och 19:e.
Ytterligare ett rep sista veckan i augusti, Elias kollar med Cia.

2. Ekonomi, några mindre avgifter drogs kring nyår. Vi har runt 78 000:-. Vi
inväntar faktura från Elias.
Vi får förlusttäckningsbidrag (upp till 10 000:-) för konserten i februari.

3. Marknadsföring: Therese tar kontakt med Mats K om hur man köper biljetter i
Karlstad och mailar sedan ut till kören info om konserten, för att ragga publik.

4. Konserter:
a. 8/2 2020, rep bara kören kl 10.00-12.00, rep med instrumentalister
kl 13.00-15.00. Konsert 16.00. Svart klädsel.
Pauline ordnar blommor.
Restaurang efter konserten - Stina och Pålle har bollen. Stina kollar med
musikerna om de vill vara med på lördagskvällen.
Stina tar fram affischplan och pratar om affischering vid nästa rep.
Hasse skickar pressmeddelande.
b. 9/2 2020, avfärd från Linköpings fjärrbussterminal kl 8.00, ankomst åter
Linköping 22.00. Lunch 12.00. Rep 14.00-16.00.
Konsert 17.00 i Tingvallakyrkan i Karlstad.
Hasse kollar med Linnea om det är aktuellt med konsert på Internationella
kvinnodagen.
c. 5/9 och 6/9 2020: Vi tänker oss S:t Olai den 5:e och S:t Lars den 6:e. Vi får
besked från S:t Lars först den 1 april. Vi satsar på S:t Olai på lördagen, Therese
konfirmerar preliminärbokning. Therese meddelar S:t Lars att vi väldigt gärna
vill vara där den 5:e, rep kl 12, konsert kl 16.
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5. Psalmgudstjänst Pingstafton 30 maj 2020. Vi kan få reptid på fredagskvällen
och 30 minuter på eftermiddagen på Pingstafton. Hasse vill gärna att
musikerna repar med oss under halva ordinarie rep, den 6 maj.

6. Bemanning: Annika Andrén vikarierar för Ulrika i februari.
Sarah Dahlgren vikarierar för Lena L fr om första repet efter konserten
(1 mars) i februari t o m konserterna den 5 och 6 september.

7. Ytterligare ett rep sista veckan i augusti? Elias kollar med Cia.
8. Långsiktig planering

Skivinspelning julkonserten under våren 2021?
Resa/körtävling 2021?
Samarbete med manskör eller med dubbelkvartetten FRAM september/
oktober 2021? Damkörsfestival i Linköping 2022! Hasse pratar med Niklas.

9. Årsmötet 1 mars. Stina meddelar att hon inte kan medverka i styrelsen, pga
nytillkomna studier.

10. Övriga frågor:

Annika Remnefjord Heather Forsyth
Ordförande Mötessekreterare


