
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 210218

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 18 februari 2021

Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Fred Broman, Mahlin Blom, Gunilla Svensson, Tjonne 
Andersson, Elin Karlsson, Fredrik Åkesson och Heléne Blad

1. Föregående anteckningar
Vid föregående möte planerade vi uppstart av repetitioner. Det blev ett rep den 29 oktober 
sedan fick vi stänga ner verksamheten igen pga pandemin. Det kommer inte att bli någon 
vårkonsert i år.

2. Ekonomi 
Vid årsskiftet hade vi 236.188,20 kr och resultatet för år 2020 blev +5.674kr. Vi fick 
stödpengar från Statens Kulturråd om 41.200 kr samt bidrag från supporterklubben om 
10.000 kr. Efter årsskiftet har 24 stycken betalt medlemsavgiften och våra tillgångar är i  
dagsläget 238.738,20 kr.

Ordföranden skickar ut påminnelse till medlemmarna att betala in medlemsavgiften för  
2021.

3. Drill
Drillen återstartar den 1 mars. Hyran har varit fryst under perioden som verksamheten legat 
nere. 
Mahlin och Elin kommer leda drillet fram till julkonserten sedan kommer de sluta. Vi 
behöver alltså hitta en ny ledare till drillet.

4. Årsmöte
Vi skjuter på årsmötet fram till hösten och hoppas att vi kommer kunna samlas då. I annat 
fall får vi ta ett digitalt årsmöte under hösten.

5. Årsprogram
Kommunen har tagit beslut om att ställa in Valborg. Således blir det heller ingen 
morgonväkt den 1 maj. Däremot kommer man planera för marschsäsong från den 22/5 under 
förutsättning att polistillstånd ges. Vi utgår från att vi tillsammans med Boxholms musikkår  
kommer få marscherna i juli. När Claes har fått programmet meddelar han Fredrik som tar 
kontakt med Thomas Fristedt för att plocka fram 2-4 kartong och 4 marscher av enklare 
repertoar.

Vi bokar upp datum i evenemangskalendern för höst- och julkonsert. Claes hör med Sjökvist 
om när Kulturveckan kommer ligga i höst så att vi kan lägga vår höstkonsert i samband med 
den.

Julkonsert planeras till den 19/12. Kan vi boka en artist utanför en förmedlingen går det att 
skriva en klausul i kontraktet om pandemin och ändrade förutsättningar (FHM och 
regeringens beslut) och att en inställd konsert ej ger betalt eller en symbolisk summa. Detta 
är svårt med en artist som bokas genom en förmedling då det är ett standardkontrakt som 
skrivs. Detta kan göra det väldigt dyrt för kåren och därför bör vi undvika detta. Vi behöver 
alla fundera på förslag på artister.



6. Övningar
Vi kommer, när det blir varmare och förutsättningarna finns att ha en trädgårdsövning igen 
hos Heléne och Marcus på Strågatan.

Vi kommer se till att medlemmarna får ut noter att börja repa på så fort vi har bestämt 
repertoar för sommarens marscher.

7. Övriga frågor
Aktuell medlemslista
Pelle efterfrågar en aktuell medlemslista. Claes tillhandahåller honom detta.

Årsmötesprotokollet 2020
Pelle efterfrågar kopia på årsmötesprotokollet för 2020. Heléne tillhandahåller honom detta.

Tapp av medlemmar
Vi vet inte om vi i och med pandemin kommer att ha tappat medlemmar när vi väl kan dra  
igång igen. Vi vet att Annika Huer har flyttat.

Notställ
Det är ibland tunt med notställ vid repetitionerna. Vi har tidigare lyft detta med Fredrik  
Bodin på Kulturskolan. De har köpt in en väska med notställ och kommer ev köpa in fler om 
de anser att de var bra. Vi avvaktar. 
 

8. Nästa möte 
Digitalt möte torsdagen den 8 april  kl. 18.15. 

Anteckningar förda av Heléne Blad


