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Styrelsen
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210603

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 3 juni 2021
Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Tjonne Andersson, Mahlin Blom, Fredrik Åkesson,
Gunilla Svensson, Fred Broman, Elin Karlsson och Heléne Blad
1. Ekonomi
Efter sms-påminnelse om medlemsavgiften har det trillat in ytterligare 6 betalningar. I år har
35 stycken betalt medlemsavgift mot förra årets 43 stycken. I kassan har vi 236.621;20 kr.
2. Drill
Alla tjejer har nu fått kläder till marscherna. De vita kjolarna är olika och inte så snygga,
men det har ändå gått att få ihop kjolar till alla. Plastbackar att sortera kvarvarande kläder i
behövs.
Drillet hade sin sista övning i måndags.
3. Sommaren
Marscher – Det är ännu inte klart om vi får polistillstånd för att marschera i sommar. Kultur
och fritid ska komplettera ansöka med tillstånd att få spela på torget.
Vi planerar för att ha gemensamma marscher med Boxholms musikkår och Ungdomsblåset
den 3/7, 10/7, 17/7 och den 24/7. Önskemål finns om att vi anpassar oss till Ungdomsblåsets
repertoar som är lite lättare än vår. Vi tycker det roligt att Ungdomsblåset är sugna på att
vara med och spela, men vi behöver få veta ungefär hur många som kommer på marscherna
under juli. Om det bara blir enstaka är vi inte helt överens med att byta ut vår repertoar.
Claes hör med Johan Norberg om hur han tror närvaron kommer se ut.
Den 17/6 blir det rep utomhus på baksidan av Kulturskolan tillsammans med
Ungdomsblåset och Boxholms musikkår. Slagverket övar tillsammans med Anders kl 17.00
och sedan har vi gemensam övning kl 18.00.
Vi kommer inte att ha någon friluftskonsert i sommar.
Den 14/8 har vi egen marsch och den 25/9 har vi marsch med Boxholms. Då kan det bli
marsch både kl 11.00 och kl 13.00. Det är oklart idag.
Torsdag den 1/7 kl. 18.30 blir det marschövning på parkeringen vid IVT.
Claes skickar ut information till medlemmarna.
4. Höstkonsert
Löfstadkyrkan är bokad till lördagen den 23/10 å vi planerat att ha höstkonsert under
kulturveckan. Det finns inget tema planerat för kulturveckan i dagsläget. Efter konserten
planerar vi även för att gå ut och äta tillsammans.
5. Julkonsert
Lokal är bokad till julkonserten. Clav är intresserade av att gästa oss. Caroline återkommer
med definitivt svar när hon hört med övriga medlemmar i Clav. Vi kommer troligtvis planera
för två konserter enligt tradition. Det är oklart om vi kommer kunna få in samma

sponsorpengar som vi brukar, men det är okej.
6. Repetitionsstart
Torsdag den 12/8 börjar vi repetitionerna. Vi kommer köra ett halvrep inför marschen vi
sedan har på helgen.
Tisdagen den 17/8 har vi upptakt hos Gunilla på Golfvägen kl. 18.00. observera dag!
7. Övriga frågor
Under nästa möte bör vi planera för årsmöte under hösten.
8. Nästa möte
Torsdagen den 12 augusti har vi möte efter repetitionen. Kom ihåg att sms:a Mahlin när vi
slutar repet.
Anteckningar förda av Heléne Blad

