
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 20211202

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 2 december 2021

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

1. Ekonomi
I kassan har vi 234.749;20 kr. 

2. Drill
Drillet övar för julkonserten. De kommer vara 7 stycken i paketparaden.

3. Julkonsert
Heléne gör programblad. Claes och Pelle hör med sponsorer och ordnar julklapp. Claes hör 
med Mats om han är på plats på fredag kväll för ljudet. Pelle ordnar dekoration till scenen 
samt 4 blommor till första konserten. Claes ordnar något till andra konserten. Fred ordnar 
underhållning i foajén. Claes hör med Johan hur många från UB som är intresserade av att 
gå på konserten kostnadsfritt. Kenneth säljer biljetter vid dörren.

Klädsel: Svart nertill. Vitt, rött eller svart upptill. Fluga, slips eller scarfs till i samma färger  
för den som så önskar.

Tommy Lagg är tillfrågad att spela bas. Niklas Fransson tillfrågad om att spela piano. 

Covidbevis kommer krävas. Vi ser om vi kan få in det i annonseringen. Det blir en ingång 
med kontroll utanför. Biljetten återköpes vid inställt evenemang. 

Fredagen är det genrep. Vi dekorerar scenen kl 17.00 och börjar repetitionen kl 18.00 och 
börjar med drillet. På söndagen är preliminär repetitionsstart kl 10.00.

Ny Facebooksida för Tranås Musikkår lanseras på söndag och en utlottning av 4 biljetter 
kommer ske i samband med det.

4. Övriga frågor
Ny drilledare till våren – ev är det två av drilltjejerna som kan tänka sig att ta över efter Elin.  
På sikt kan Rebecka Jodrén vara intresserad att leda drillet.

Musikhelg i april – ej klart med lokal ev Brunnsparkskyrkan. Vi planerar för sporttemat som 
var tänkt till förra våren. Claes ber Göran att höra om Petter kan det aktuella datumet.  
Fredrik bjuder in Boxholm att vara med och spela med oss på konserten. De får inget gage 
men har heller inga kostnader.

Philip kommer göra en enkät med medlemmarna efter nyår. Vi tar även med fråga om 
årsmöte och aktivitet vid årsmötet – bowling eller något annat.

Rekrytering av fler musikanter. Vi hör med Malte om det finns fler i UB som han tror kan 
vara intresserade av att börja i musikkåren.

Repstart 13 januari 2022.



5. Nästa möte 
Torsdagen den 27 januari kl. 18.15.

Anteckningar förda av Heléne Blad


