
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 210812

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 12 augusti 2021

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

1. Ekonomi
Ytterligare 4 stycken medlemsavgifter har kommit in sedan förra mötet och nu har 39 
medlemmar betalt. I kassan har vi 236.528;20 kr. Pelle ska fakturera kommunen för 
julimarscherna.

2. Drill
Mahlin har inte fått bekräftat om lokal för hösten än men det ska inte vara några problem.
Claes ska höra med Sandra Hultman om hon kan ta över som drilledare efter nyår. 
Alternativt kan mammorna till två av drilltjejerna (som är kusiner) tänka sig att hålla i  
ledarrollen så som Mahlin har gjort nu.

3. Marscher
Det har fungerat bra med samarbetet under julimarscherna och det är kul att vi har varit så 
många. Totalt under de fyra gemensamma marscherna var vi 173 st. Av dessa var 
fördelningen Tranås Musikkår 80st, Boxholms musikkår 41st, Ungdomsblåset 35st och 
Frälsningsarméns hornmusikkår 17st.

Inför nästa års gemensamma marscher kommer Fredrik, Johan och Thomas att sätta 
gemensamma repertoaren – redan i höst. Vi ser också positivt på om vi kan ha gemensam 
marschövning innan marscherna samt två gemensamma rep innan sommaren.

Önskemål om att vi använder samma mellanmarsch som Boxholm då det är lite mer swung i 
den och att tempot sällan ändras med den.

Vi beslutar att ta marschen den 18/9 då Motala har sagt ifrån sig den. Vi beslutar också att 
bara ta marschen kl 11.00 den 25/9 då det är slitsamt att gå två marscher på samma dag. Vi 
tackar därför nej till marschen kl 13.00.

4. Årsmöte
Gunilla hör efter om vi kan ha årsmöte med bowling som vanligt förslagsvis fredag 17/9, 
24/9 eller 1/10.

5. Höstkonsert
Tema till höstkonserten blir spanskt. Löfstadkyrkan är bokad men för att kunna hålla avstånd 
på ett bra sätt både på scenen och i publiken behöver vi nog vara i Holavedens aula istället. 
Claes kollar om aulan är ledig. Kan Kommunen ta hyran för lokalen (kulturveckan)? Eller 
kan vi söka något coronabidrag?

Vi ser över alla sektioner i orkestern och det är bara Simon Hill som har sagt ifrån då han 
börjat i annan orkester på bostadsorten. I övrigt ser det bra ut i sektionerna. Där det fattas 
folk är i klarinettsektionen och trumpetsektionen. Fredrik har ett förslag om att be Kristina 
(trumpetlärare på Kulturskolan) att vara solist på konserten och då också vara med i 
trumpetsektionen på övriga låtar. Claes tar kontakt med en trumpetare från UB som varit 



med i sommar och ser om han kan vara intresserad att spela i båda orkestrarna. Fredrik hör 
med Kristina om det finns fler trumpetare på Kulturskolan som skulle kunna vara 
intresserade av att börja i musikkåren.  

6. Upptakt hos Gunilla 17/8
Gunilla och Thomas hjälps åt med att fixa maten. Heléne gör något slags musikkryss.

7. Övriga frågor
Saebyfestivalen är 1-3 juli 2022. Vi har inte fått någon inbjudan än men vi är positiva till att  
åka.

Under mötet förhandlade styrelsen om dirigentens lön och gav en löneförhöjning om 50%.

8. Nästa möte 
Nästa möte infaller veckan innan årsmötet vilket inte är fastställt datum för än så vi  
återkommer till detta.

Anteckningar förda av Heléne Blad


