
Protokoll styrelsemöte 1 oktober 2020
Närvarande: Ulrika Johansson, Therese Öberg.

1) Föregående mötesprotokoll
Inga kommentarer

2) Aktuellt Covid-19-riktlinjer
Inget nytt. Vi inväntar beslut om publikstorlek, och följer myndigheternas
rekommendationer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

3) Ekonomi
Inget nytt

4) Kommande rep
Veronica var med på repet den 14:e september via Messenger, och tyckte att
det fungerade ganska bra. Vi vill kunna erbjuda sångerskor som inte kan vara
på plats den möjligheten att ändå ta del av information och instruktioner.
Ulrika tar med detta i informationsutskick till kören.

a) 6 oktober  (i CreActives lokaler)
Inget nytt, vi kör enligt Elias utmailade repschema

b) 1 november (heldagsrep, 10 - 16)
Ulrika har bokat Landerydsgården kl. 9 - 16, det finns piano i salen.
Ulrika tänker att styrelsen är på plats från 9 för att möblera,
Kören är välkommen från 9:45 för att dricka medhavt kaffe.
Repet startar 10:00.
Alla får ta med egen lunch/fika,
OBS! Vi har inga möjligheter att värma mat på plats…
Vi får hjälpas åt att komma ihåg att vädra i alla pauser.

c) 12 november,
Elias ser helst att vi hittar en annan lokal från och med det här repet, så att vi
kan repa med hela kören.
Annika Remnefjord har tipsat om att hon var i Berga kyrka för sitt
bostadsrättsföreningsmöte, det var en stor och bra lokal, där de



uppmuntrades att ge en frivillig gåva till kyrkan (ca 500kr/tillfälle). Annika R
undersöker om vi kan boka den för det här och kommande rep.

d) 30 november, helkör i en bättre lokal
e) 16 december, helkör i en bättre lokal
f) 12 januari
g) 1 februari

Repetitioner HT2021
Det är dags att boka datum för hösten 2021. Vi räknar med att kunna vara
tillbaka på Sensus då, så vi föreslår att Elias och Cia tar fram förslag på datum.

Konserter 2021
h) 6 februari St.Lars kyrka?

Therese har mailat, men inte fått svar ännu
i) 7 februari i Västerås domkyrka

Tidigare har vi sagt att vi deltar på högmässa i kyrkan på morgonen, men Elias
funderar nu på om det går att förhandla om det, för att skona kören lite,
eftersom det blir en lång helg annars. Kanske tar Elias det själv, kanske
erbjuder vi kyrkan en (frivillig) kvartett ur kören. Mer information kommer.

j) 22 maj  Stiftsjubileum Pingst
k) Juni  Kaga kulturdag
l) 18 December Julkonsert i Missionskyrkan (genrep 17 dec)

Missionskyrkan är bokad.

Framtidsförslag
Bordläggs från det här mötet

5) Bemanning
I dagsläget saknar vi 2 andraaltar för februariproduktionen. Kanske ska vi gå ut via
Facebook? Det är viktigt att vi är tydliga med att det är som vikarie för
februariproduktionen, vad vi sjunger, och vilka datum som gäller för rep.  Therese
tar fram ett förslag och bollar med Ulrika.



6) Webbsidan
Det finns lite gammal information i kalendariet på hemsidan. Therese fixar.

7) Nästa styrelsemöte
5:e november via Zoom. Ulrika skickar länk.

8) Övriga frågor
Inga övriga frågor

Therese Öberg,
mötessekreterare


