
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 2022.05.19

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 19 maj 2022

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

1. Ekonomi
I kassan har vi 249.189,19 kr Utgifter väntar om 6750.- för hyra lokal och noter.

2. Drill
Irma är tillbaka i drillgruppen igen. Det behövs kjolar till de nya drillarna. De som finns är 
för små. Elin ser sig om efter några vita kjolar att köpa in. Det spelar ingen roll att det inte 
blir likadana som de befintliga.

3. Linköpings musikfestival 17 augusti
Vi anmäler oss att delta på lördagen.

4. Saeby
Vi har tänkt om vad gäller klädsel till karnevalen och har beslutat att vi kommer spela ”Fly 
on the wings of love” som Ericsson gör ett arr på. Claes beställer vita engångsoveraller och 
dansk supportermössa till alla som gemensam klädsel. Till detta lägger var och en till vita 
eller röda attiraljer.
Till festtältet blir det civila kläder, gärna lite festligare med ex fjäderboa.

Anmälningsavgift om 100 DKR/person betalas innan resan. Hotellet betalas på plats. Vi 
beställer gemensam mat på färjan. Claes hör med bussbolaget om de ordnar detta.

5. Julkonsert
Claes har tillfrågat Rickard Söderberg om julkonserten men har inte fått något svar ännu.

6. Marsch 4 juni
Paradmarschen den 4 juni är vakant och vi har fått frågan om att ta den. Eventuellt kan 
Ungdomsblåset ta marschen så vi tackar nej till den, men Kommunen får höra av sig igen 
om det inte löser sig. Det är viktigt att vi i så fall kollar att vi har slagverk och trumpet.  
 

7. Övriga frågor
Den efterlängtade hemsidan kommer läggas ut den 25 maj.

Det är ont om trumpetare till den 6 juni. Heléne stämmer av om de som sagt ifrån ändå kan 
vara med. 

Emil Petersson spelar slagverk och är eventuellt intresserad av att börja i kåren.

Det saknas uniformsbyxor och baskrar till alla. Baskrar borde inte vara så svårt att köpa in. 
Vi återkommer till uniformsfrågan. 

8. Nästa möte 
Torsdagen den 16 juni kl. 18.15


