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Protokoll styrelsemöte 22 april 2020
Närvarande: Ulrika Johansson, Hans Lundgren, Beata Kollberg, Annika Lindh
Falk, Therese Öberg, Elias Aaron Johansson (från 19.30)

1. Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer.

2. Ekonomi
a) Aktuellt

Vi har fortfarande inte fått arrangemangsstödet från kommunen. Noter
utskickade till alla. Portot för utskick blev strax över 1000 kr.

b) Medlemsavgift för tjänstlediga
Styrelsen beslutade att tjänstlediga korister betalar medlemskap.
Tjänstledighet är en ledighet och innebär inte att man slutar i kören.

3. Kommande konserter/repetitioner
30 juni är inställt och flyttat till 24 oktober för Kaga kulturdagen. Hasse går ut
med en fråga till kören vilka som kan delta, även 6-7 februari.

Trädgårdsfesten i juni blir inte av, vi följer riktlinjerna i dessa tider.

Repetitionerna innan sommaren ställs in. Vi har för få repetitioner för att
kunna genomföra konserterna.

Konserter:
a. 30 maj – inställd
b. 13 juni Kaga kulturdag – framflyttad till 24 oktober
c. 5 september, konsert i S:t Olai i Norrköping – inställd, framflyttad till 6

februari 2021, konsert i Linköping önskvärt. Therese kolla med Sankt
Lars kyrka

d. 6 september samma konsert i Västerås domkyrka – framflyttat till 7
februari 2021. Elias meddelar Västerås.
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e. 18 december julkonsert i Missionskyrkan

Noterna till julkonserten skickas ut efter nästa styrelsemöte i juni. Hasse
skickar förra årets program till Elias, som kollar över repertoaren. Noterna
finns digitalt.

4. Långsiktig planering inklusive diskussion om skivinspelning
Diskussion om olika idéer och planer. Tex skivinspelning och utbyte med
andra körer.
Tankar finns kring konsert med piano och damkör under 2021

5. Bemanning
Vi erbjuder vikarierna att fortsätta till och med konserthelgen 6-7/2 2021.
Hasse kontaktar vikarierna.

6. Webbsidan
Therese justerar externa hemsidan och uppdaterar kalendariet.
Elias sätter nya reptider för våren 2021 tillsammans med Cia.
Årsmötesprotokollet ska signeras. Beata kollar med Annika.

7. Nästa styrelsemöte
3 juni kl. 19

8. Övriga frågor
Fråga: har kören någon policy vid högtidsdagar?
Frågan diskuterades, men beslut att vi har ett enkelt förhållningssätt till
högtidsdagar och att kören inte lägger pengar och tid för att styra upp detta.

Ulrika Johansson Beata Kollberg
Ordförande Mötessekreterare


