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Protokoll styrelsemöte 24 mars 2020
Närvarande: Ulrika Johansson, Hans Lundgren, Beata Kollberg, Annika Lindh
Falk, Therese Öberg, Elias Aaron Johansson

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.
Beata har meddelat att hon kan den 16 o 18 december och hon ska
återkomma med en offert. Hasse inväntar offert.

2. Ekonomi
Saldo på kontot 73000 kr. Utbetalningar under perioden för lokalhyra
Missionskyrkan, Emilies arvode, köpt Britten-noter samt Elias arvode. En del
medlemsavgifter har kommit in. Inväntar förlusttäckningsbidraget från
kommunen, vilket redovisades 17 februari. Therese kollar med kommunen.

3. Årsmötet 1/3 – uppföljning
Frågan om repetitioner innan konsert diskuterades. Styrelsen överens om att
dirigenten beslutar om repetitionstiderna och det är upp till hen att avgöra
hur mycket tid som krävs i samband med konsert och under själva
konsertdagen.

4. Kommande konserter/repetitioner
Pingstkonserten 30 maj ställs in samt repetitionen 31 mars ställs in pga
corona. Frivilliga repetitioner på söndagar i Sensus ställs också in (Cia skulle
boka). Kommande repetitioner och konserter räknar vi med att genomföra
enligt plan. Styrelsen ses två veckor innan nästa repetition för att ta ställning
om kommande repetitioner utifrån rådande coronaläge.



LINKÖPINGS

DAM
KÖR

Ulrika går ut med information om inställd konsert och rep, Corona-läget och
informera alla om vikten av att repetera på egen hand.

Konserter:
a. 30 maj – inställd
b. 13 juni Kaga kulturdag
c. 5 september, konsert i S:t Olai i Norrköping
d. 6 september samma konsert i Västerås domkyrka
e. 18 december julkonsert i Missionskyrkan.

5. Webbsidan
Therese och Pia redigerar och uppdaterar informationen på webbsidan.
Beslut att lägga upp alla protokoll på hemsidan. Beata kollar med Heather för
att lägga upp alla gamla protokoll.

6. Skivinspelning
Frågan diskuterades och styrelsen positivt inställda till att göra ett större
projekt.
Inspelning för vår Youtube-kanal kan också bli aktuellt längre fram.

7. Bemanning
Gunilla slutar i kören och ersätts av Annika Andrén i alt 1
Lina vikarierar för Jenni
Nu är vi sex i varje stämma

8. Långsiktig planering
Diskussion om framtiden och tankar om konsert för kör och piano. Hasse och
Elias pratar ihop sig till nästa styrelsemöte.
Eventuellt skivinspelning.

9. Nästa styrelsemöte
22 april kl 19 via Zoom

10. Övriga frågor
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Therese skickar ut noter för Strövtåg och Britten till alla innan nästa
repetition i maj.

Efter konserten den 13 juni planerar vi en körfest i Hasse och Cias trädgård.

Fråga om medlemsavgifter för tjänstlediga diskuterades. Beslut vid nästa
styrelsemöte.

Ulrika Johansson Beata Kollberg
Ordförande Mötessekreterare


