
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 20211021

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 21 oktober 2021

Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Tjonne Andersson, Mahlin Blom, Fred Broman, Philip 
Blom och Heléne Blad

1. Ekonomi
I kassan har vi 232.426;20 kr. Vi har fakturerat Kommunen 15.000:- för sommarens 
marscher som inte kommit in än.

2. Drill
En av tjejerna har hoppat av så nu är det fem som drillar.

3. Supporterklubben styrelsemöte
Supporterklubben skänker 6.000:- till musikkåren.

4. Höstkonsert
Allt är klart inför helgens konsert. Klädsel är svart nertill och vitt upptill med en gul eller  
röd detalj. Claes ordnar med blommor till konferencier och dirigent. Camilla och Calle står i  
entrén. Pelle har ordnat en QR-kod för swish.

5. Julkonsert
Biljettsläpp den 24/11. Pris 250:- samma pris som vi brukar för skolungdom vilket Heléne 
kollar upp. Heléne ordnar med biljetter i två olika färger från Kommunen. Hon gör även 
affisch. Lokal och ljud är klart. Vi söker sponsring som vanligt och förslag på nya sponsorer 
som man har koppling till tages tacksamt emot.

6. Musikhelg 2022
Musikhelg tillsammans med manskören blir den 9-10 april. Musikkåren har sin konsert på 
lördagen och Manskören sin vårcaprise på söndagen. Vi bjuder varandra på biljetter till 
konserten så vi bör ha lite större lokal så som Brunnsparkskyrkan. Tema för konserten är ej 
bestämt än, men eventuellt blir det sporttema som vi hade tänkt senast. Förslag finns att vi 
bjuder in Boxholms musikkår att spela med oss på konserten.

7. Webbansvarig
Vi har läst stadgarna för att se om vi behöver lägga till webbansvarig i stadgarna eller om vi 
kan lägga till det som val på föredragningslistan ändå. Vi har kommit fram till att det som 
står i stadgarna är ett minimum på vad som ska vara med men det är fritt att lägga till fler  
ansvarsområden. Därför kan vi lägga till posten webbansvarig till kommande årsmöte utan 
ändringar i stadgarna.  

8. Nya medlemmar
Sofia Nygårds (flöjt) är inte på plats i Sverige men kan vara intresserad av att kom och spela 
när hon är tillbaka. Lasse Dahlstrand (trumpet) och Helene Dittmer har båda uttryckt att de 
är sugna på att komma och spela. Malte Dittmer/Johansson (saxofon) är också sugen på att 
börja spela i kåren.

Claes tittar på en text till annons om att vi söker fler medlemmar till kåren från 15 år. Även 
drillet behöver bli fler och åldersgräns är från 9 år. Vi kan även se om vi kan få in en artikel i  



tidningen. Man kan även lägga ut en blänkare på ”Det händer i Tranås” på Facebook.

9. Övriga frågor
Ingen repetition kommande vecka.

Svante Johansson har gått bort. Tjonne bevakar dödsannons så att vi kan skicka en 
kondoleans.

Philip kommer genomföra en anonym enkät bland medlemmarna för kvalitetsutveckling.

10. Nästa möte 
Torsdagen den 25 november kl. 18.15.

Anteckningar förda av Heléne Blad


