
Protokoll styrelsemöte 4 augusti 2020

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

1) Föregående mötesprotokoll, inga kommentarer.

2) Vi diskuterade utifrån FHM:s riktlinjer och symfs rekommendationer för
korister för att hindra smittspridning av Covid-19
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

https://www.symf.se/nyheter/nya-rekommendationer-foer-korister-och-
instrumentalister/?fbclid=IwAR10t0vr7J-pKS3AxxxQAU6gOP8Gzw7ftIdw1BwpwOWo5G7yDSJ6s7rRrJ8

Det kan komma nya rekommendationer inom några veckor, vi fortsätter att
bevaka detta.

3) Ekonomi
Förlust-täckningsbidraget från Linköpings kommun har nu kommit.
Therese har beställt två extra exemplar av Missa Brevis.

4) Kommande repetitioner och konserter
Vi diskuterade olika sätt för att ställa om och inte ställa in.

Vi tog beslut att ställa in Kagakonserten 24 oktober, Strövtåg kommer att
framföras vid ett senare tillfälle.

Vi avvaktar med beslut gällande julkonserten tills vi vet rekommendationer
gällande publikantal för hösten.

De repetitioner vi har planerat in kommer att genomföras men fokus blir på
programmet till 6-7 februari. Vi planerar att dela upp kören så att halva kören
övar 80 min, sedan paus och vädring 20 minuter och sedan övar andra halvan
av kören. Elias kommer att meddela kören mellan varje repetition vad som



kommer repeteras så att alla kan komma förberedda. Alla repetitioner är på
Sensus, ingen fika serveras. Vi följer FMH:s riktlinjer, alla friska körsångare är
välkomna men kören har även full respekt för individuella val. Om någon är
osäker gällande medverkan meddelar hon till körens ordförande.
22 maj ligger kvar som tidigare planerat.

Inför nästa styrelsemöte diskuterar Elias och Hasse körens långsiktiga
planering. De förslag som tidigare diskuterats är bl a konsert i oktober 2021
och skivinspelning i januari 2022. Till en eventuell skivinspelning behövs
finansiering.

5) Repetitionsplan och stämindelning ht20
Kören kommer att få ett schema med vilka körsångare som ska vara med på
tidig respektive sen repetitionstid, samt vilka stycken som ska övas.
Information gällande första repet skickas inom kort via mejl och FB intern.

6) Bemanningen är bra inför 6-7 februari.

7) Webbsidan
Några justeringar behövs: byta lokal första repet och stryka Kagasjungningen
24 okt Therese

8) Nästa styrelsemöte 31 augusti hos Hasse 18-19 (vid regn via zoom)

9) Inga övriga frågor

Ulrika Johansson
Ordförande och mötessekreterare


