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Protokoll styrelsemöte 19 februari 2020
Närvarande: Annika Remnefjord, Therese Öberg, Hans Lundgren, Heather Forsyth
Frånvarande: Stina Sterner
Hos Hasse och Cia – mysigt och gott!

1. Föregående mötesprotokoll:
Kvar att göra:
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.
Samarbete med manskör eller med dubbelkvartetten FRAM september/
oktober 2021? Damkörsfestival i Linköping 2022! Hasse pratar med Niklas.

2. Ekonomi: idag har vi 84 900:- på kontot. Vi hade 180 betalande vid konserten i
Missionskyrkan. Therese har redovisat till kommunen så vi kommer att få
förlusttäckningsbidrag därifrån.

3. Årsmötet 1 mars:
a. Verksamhetsberättelse: Stina skriver.
b. Verksamhetsplan: Therese skriver.
c. Budget: Therese skriver.
d. Valberedningen: Cia meddelade att de fått några namn.
e. Själva mötet:

Vi diskuterade ett förslag att ta upp på årsmötet, för att få till mer
repetitionstid, förslagsvis två extrarep per termin. Förslaget är att dela
upp kören i tre dubbelkvartetter som själva tar ansvar för att boka in
några tider och repetera på egen hand, med eller utan repetitör.
Förslaget är också att varje dubbelkvartett har en sammankallande och
att alla tre åttor försöker ses ungefär samma vecka och repeterar
samma saker.
Vi diskuterade också ett förslag att ytterligare implementera Hasses
repetitionsguide, så att vi vid en repetition tydligare definierar vad och
vi ska göra hemma till nästa gång, i enligthe guiden. Efter det
utvärderar vi detta.
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Ytterligare förslag från Hasse är att vi ska anlita en sångpedagog
(exempelvis Ingrid H) för att arbeta med en stämma i taget.
Utgångspunkten för förslagen är att vi har en väldigt bra kör och att vi
skulle vilja att den i ännu högre grad skulle få åtnjuta sin egen potential.

4. Konserter:
a) 30 maj 2020, Psalmgudstjänst Pingstafton i Domkyrkan: vi kan få reptid på

fredagskvällen 29 maj och 30 minuter på eftermiddagen den 30:e.
Hasse har pratat med Tobbe Köhl om stråkkvartett och de kan medverka.
Till detta behövs hela repetitionen 4 maj. 16 sångare ur kören medverkar.

b) 13 juni Kaga kulturdag: förfrågan från Dan om huruvida vi kan och vad vårt
arvode är. Hasse meddelar att arvodet är 5 000:- och vi tackar ja. (En i varje
stämma har meddelat att de inte kan). Hasse dirigerar. Hasse tackar ja till
Dan och försöker få fram en tid. Annika meddelar kören att detta blir av.

c) 5 september, konsert i S:t Olai i Norrköping, kör och orgel. Organist
Johannes Skogh. (Britten, Stanford, Holst, Elgar, Lundgren m fl). Rep 12.00-
15.00, konsert kl 16.00. Vi lånar kyrkan gratis men kan inte ta entréavgift.
Fint om konserten kan heta något!

d) 6 september samma konsert i Västerås domkyrka samt sjungning i
Högmässan på förmiddagen (kl 11.00). Buss till Västerås på morgonen. De
som kommer senare får ta egen bil.

e) 18 december julkonsert i Missionskyrkan. Vi behöver en repetition före
denna konsert i samma vecka, i Missionskyrkan. Therese har stämt av med
Elias och bokar Missionskyrkan kl 18-22, onsdagen (16/12). Hasse kollar
med Beata om hon kan. Cia uppdaterar kalendariet, Therese uppdaterar
webbsidan.

5. Skivinspelning diskuterades.
6. Webbsidan: Pia lägger upp saker som hon blir ombedd om.
7. Bemanning:

Sarah Dahlgren vikarierar för Lena L fr om 1 mars t o m konserterna den 5 och
6 september. Therese uppdaterar maillistan och inkluderar Sarah i mailutskick
av noter.
Jenni F vill vara ledig från kören under våren, eftersom hon inte kan vara med
i september. Vi behöver alltså en vikarie - Lina? Heather ställt fråga via
Messenger.
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8. Långsiktig planering:
Resa/körtävling 2021?
Samarbete med manskör eller med dubbelkvartetten FRAM september/
oktober 2021? Damkörsfestival i Linköping 2022! Hasse pratar med Niklas.

9. Nästa styrelsemöte: den nya styrelsen sätter datum.
10.Övriga frågor: inga.

Annika Remnefjord Heather Forsyth
Ordförande Mötessekreterare


