
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 210916

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 16 september 2021

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

1. Ekonomi
I kassan har vi 238.408;20 kr.

2. Drill
Drillet börjar sina övningar på måndag.

3. Årsmöte
Det är 18 stycken anmälda till årsmötet. För de allra flesta posterna är det förslag på omval 
men till notansvariga blir det förslag nyval på Sofia Ståhl och Olle Hedemo och Eva 
Bengtsson omval. Elin Karlsson har i dagarna bett om att få bli ersatt vid årsmötet som 
ledamot i styrelsen.

4. Saeby
Vi har fått inbjudan till festivalen i Saeby och vi har anmält 35 personer. I dagsläget är det 
20 orkestrar inbjudna till festivalen. Pelle har mailat om boende, 7 stugor, men vi har inte 
fått det bekräftat än. Tema på festivalen är eurovision.

5. Erbjudande för medlemmar i musikföreningar
Medlemmar i musikföreningar i Tranås erbjuda nu att köpa biljett för 120:- (ordinarie pris 
180:-) till Musikcaféserien när de inhandlar sin biljett på Tranås direkt mot uppvisande av 
medlemskort. Då vi inte har medlemskort kommer Claes att skriva ett intyg för de som är 
intresserade av att gå på konsert. 

6. Höstkonsert 23 oktober
Tid för konserten kl. 17.00 den 23 oktober i Löfstadkyrkan. Pris 150:- skolungdom 50:-
Jan Fransén kommer att vara konferencier. Fredrik hör med Fristedts om de kan vara med på 
konserten.

Heléne ordnar med annons och affisch till konserten. Pelle ordnar annonsering i Blvd, 
Tranås Posten och ev Annonsbladet. Claes hör om vi kan få in en blänkare om konserten i 
radion samt skriver en artikel till Tranås Posten. Fred ser till att det kommer upp affischer i  
affärerna.

Klädsel är ej bestämt och vi ställer frågan till medlemmarna under repet. Förslag om rött och 
gult.

Vi ställer i ordning scenen kl 14.00 och repar mellan 15-16. Mahlin ser till att 
supporterklubben är på plats och ordnar med fika på konsertdagen till ca kl 16.00. 

Gunilla hör om vi kan boka in oss på Norraby Krog efter konserten ev med spanskt tema för 
ca 300:-/kuvert. 

7. Fikalista



Heléne gör fikalista för hösten fr.o.m. oktober.

8. Nya musikanter
Claes har försökt få tag på Joris (trumpet) men inte lyckats än. Förslag finns även att få med 
Sofia Nygårds (flöjt) och Lasse Dahlstrand (trumpet) har som uttryckt att han är sugen på att 
komma och spela.

Vi diskuterar även ett utökat samarbete med Boxholms musikkår och tänker att vi kan lyfta 
frågan med dem efter julkonserten.

9. Nästa möte 
Torsdagen den 21 oktober kl. 18.15.

Anteckningar förda av Heléne Blad


