
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 210506

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 5 maj 2021

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

1. Ekonomi
Vi har i dagsläget 235.881;20 kr. Vi saknar fortfarande en del medlemsavgifter. Pelle 
påminner var och en som inte betalat ännu.

2. Drill
Det är 7 tjejer som drillar fördelat på två grupper. 
Två av tjejerna har strl 42 i skor så Mahlin har sagt att de kan använda vita sneakers vid 
marsch. Mahlin behöver komma in i förrådet så att hon kan förse tjejerna med kläder.

3. Årsprogram
Marscher - Claes har haft kontakt med Carl-Johan på kultur och fritid. Han kommer kalla 
Tranås Musikkår, Boxholms musikkår, Frälsningsarmén och Ungdomsblåset till ett 
planeringsmöte för marscherna. Vi inväntar även beslut från regeringen om huruvida 500 
personer på anvisade platser kommer tillåts eller ej samt vilka regler som gäller för oss som 
amatörorkester. Beslut kan komma under kommande vecka. Så fort Claes får ytterligare 
information meddelar han det vidare.

Höstkonsert - Kulturveckan kommer ske v. 42 och vi har meddelat Kultur och fritid att vi 
gärna har en konsert i slutet av veckan. Claes bokar Löfstakyrkan, om den är ledig, till 
lördagen den 23 oktober. Han hör också efter om det är tänkt något tema bestämt för 
Kulturveckan.

Julkonsert - I år kommer vi att satsa på en julkonsert med lägre budget eftersom det fortfarande är 
osäkert läge. Det behöver inte bli sämre men det kan i dagsläget kännas lättare att genomföra. Efter  
genomgång av förslagslista på artist till julkonserten beslutar vi att tillfråga Clav. Om det blir en  
eller två konserter återkommer vi till.

Vi skulle även kunna tänka oss att göra en höst- eller vårkonsert med en dyrare artist och till  
julkonserten ha en billigare artist ev med lokal anknytning om det är en artist vi väldigt gärna vill ha  
(Helene Sjöholm) men som inte har möjlighet till julkonsert. Vi kan då tänka oss samma koncept 
som vid jul med två konserter på en dag för att täcka utgifterna.

4. Övningar
Vi behöver få till marschövning om det blir aktuellt med marscher i sommar. I övrigt står det  
fast att vi kör utomhusrepetition på Strågatan när vi så tillåts. 

5. Övriga frågor
Claes skickar ut påminnelse om att lämna in gamla marschnoter till Pelle. 

6. Nästa möte 
Torsdagen den 27 maj kl 18.15. Tjonne bokar anläggning. 

Anteckningar förda av Heléne Blad


