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

1) Föregående mötesprotokoll
Går igenom föregående protokoll. Inga övriga kommentarer

2) Aktuellt Covid-19-riktlinjer
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Allmänna råd för Region Östergötland gäller t om 13 december men kan
förlängas: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/lokala-allmanna-rad/

3) Ekonomi
Utbetalningen till Elias är genomförd.
Beslut att köpa in originalnoterna till Strövtåg i Hembygden. Therese ordnar
med det.
Vi beslutade att skicka in en ansökan till Linköpings kommun: Tillfälligt stöd
till kulturföreningar & kulturella mötesplatser. Therese börjar med ansökan
som vi andra fyller på.

4) Uppföljning enkät gällande extrarep januari. De flesta körsångarna kan delta i
repetition den 23-24 januari. Flera är dock tveksamma över att vi ska kunna
genomföra konserten i Västerås i februari.

5) Kommande rep

a) 12 november STÄLLS IN
b) 30 november STÄLLS IN
c) 16 december  (glöggmys)
d) Januari  egen instudering under hela januari  för att väl förberedda inför 6-7 febr.
e) 6-7 febr   repetition i stämmor fördelat under 2 dagar
f) 28 februari, heldagsrep 9-16



6) Planerade konserter
Beslutar att vi flyttar fram konserten i Västerås till våren 2022
och istället satsar på de 2 andra produktionerna som ligger i planeringen sedan
tidigare:

a) 22 maj (Stiftsfest) Sommarpsalmer (Hans arrangemang)
b) Juni (Kaga, datum?) Strövtåg i Hembygden

Noter för vårens arrangemang skickas ut till kören av Therese.

7)  Framtidsförslag:   inget nytt sen förra styrelsemötet, vi avvaktar med detta
a) Skivinspelning jan 2022?
b) Inbjudan Damkörsfestival i Linköping 26-29/5 2022…

8) Bemanning
Utifrån vår nya produktionsplanering kontaktar Ulrika de 2 nya personerna
(Emelie Sydmark och Lisa Hellsten Reuber) om de är intresserade att delta under
våren och i så fall erbjuda provsjungning 6 februari.

9) Repetitionsplan för HT21. Elias och Cia kollar igenom schema för hösten 2021
och bokar lokaler.

10) Webbsidan
Uppdateras efter detta möte.

11) Nästastyrelsemöte
12 januari via Zoom. Ulrika skickar länk. Kl 19.00

12) Övriga frågor
Inga övriga frågor

Annika Lindh Falk



mötessekreterare


