
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 2022.04.21

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 21 april 2022

Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Tjonne Andersson, Fred Broman, Fredrik Åkesson, 
Elin Schön, Philip Blom och Heléne Blad

1. Ekonomi
I kassan har vi 267.000 kr och har väntade utgifter på 26.000 kr.
Intäkter för sportkonserten blev 26.900 kr och utgifter 26.372 kr dvs att konserten gick 
ganska jämt upp. Annonseringen slutade på 7.300 kr.

2. Drill
Det har börjat två nya i drillet.

3. Sportkonserten
Vi har fått många positiva kommentarer om konserten. Tranås Posten gav oss nästan hela 
första sidan och ett stort uppslag i tidningen. Petter tyckte att det var roligt och kommer 
gärna tillbaka då han har många andra historier att berätta bl.a. om Taube, då man skulle 
kunna göra en konsert med tema på svensk musik.

4. Saeby 1-3 juli
Vi får ett bidrag från kommunen på 15.000 kr till resan. Enligt anmälningslistan behöver vi 
komplettera med en trumpetare och en trombon (om inte Minda följer med). Tjonne hör med 
Åsa Malm, trumpet, om hon har möjlighet att följa med. Under kvällens rep ber vi 
medlemmarna tänka till och komma med förslag på vad vi kan klä ut oss till under 
karnevalen.

5. Rekrytering
Vi har inte fått någon ny rekrytering på annonseringen vi gjorde men vi har ändå fått 9 nya 
medlemmar sedan vi tog upp det som en punkt på dagordningen. Vi är fortfarande i behov 
av ytterligare trumpetare då det är ungefär hälften i sektionen som inte kan vara med och 
marschera. Tjonne kommer ta kontakt med Anton Berg som tidigare varit med och spelat 
slagverk för att se om vi kan locka med honom igen.

6. Höstkonsert och julkonsert
Vi önskar fortfarande få Helen Sjöholm som gästartist till en julkonsert, men alternativt 
skulle vi kunna höra med henne till en höst- eller vår konsert istället.
Tema på konsert med Björn och Benny-musik.
Förslag på julartist – Pernilla Andersson, Rickard Söderberg.
Förslag att ha Micke Lager (manskören) som solist på någon konsert.
Vi återkommer till om vi behöver ha två konserter på julkonserten.
 

7. Övriga frågor
Det är många som saknar hemsidan som är ett viktigt redskap för information. Claes pratar 
med David om att vi behöver få igång den. Claes mailar ut program så länge tills hemsidan 
kan användas igen.

Claes kollar under kvällen av vilka som är med Valborg och första maj.



Vi återkommer till huruvida vi ska bjuda på mat för respektive när vi har fest efter konserter 
då det är bra att följa en gemensam tanke om detta.

Tanken om att det kanske är dags att byta ut våra uniformer väcks under mötet och vi får 
återkomma till detta. Vi har inte uniformer till alla medlemmar och då blir vi inte enhetliga.  
En ny uniformer kostar ca 7.000 kr vilket snabbt blir ganska mycket pengar om man 
behöver köpa in ett antal. Gör man som Boxholm och Mjölby med svarta byxor är det bara 
en jacka som behöver köpas in. Vi återkommer till denna fråga på kommande möte.

Philip kommer ta med och göra enkäten under resan till Saeby.

8. Nästa möte 
Torsdagen den 19 maj kl. 18.15.

Anteckningar förda av Heléne Blad


