
TRANÅS MUSIKKÅR ANTECKNINGAR
Styrelsen 2022.11.03

Anteckningar förda vid Tranås Musikkårs styrelsemöte den 3 november 2022

Närvarande: Claes Hedemo, Per Johansson, Tjonne Andersson, Fred Broman, Fredrik Åkesson och 
Heléne Blad (sekreterare)

1. Ekonomi
Konserten gick +6800:- vi har i kassan 190.553,53 kr. Det väntar utgifter för annonser och 
mat på Norraby krog 17.699:- 

2. Julkonsert
Biljetterna släpps den 16/11 och kommer kunna läggas undan mot att man betalt dem mot 
swish. Ingen förbokning för medlemmar kommer ske.

Vi reserverar de två översta raderna (mot garderoben) till vår personal. Vi får titta på hur 
många platser det är så vi vet hur många fler än 500 biljetter vi kan sälja. 

Åsikterna går i sär huruvida vi ska skriva ut låtordningen i programmet eller inte. 
Sponsorerna behöver vara klara till den 2/12 så att Heléne hinner att färdigställa 
programmet.

Stor annons kostar 4.800:- + moms i Tranåsaktuellt. Om vi ska annonsera i Östgötatidningen 
behöver vi ta reda på vad en annons kostar för att kunna ta beslut om detta.

Vi behöver hyra in bas (Tommy?) och piano (Ebba?). Claes S ska höra med Nora om hon 
kommer. Fristedts kommer vara med. Annika kommer på flöjt och Sofie är med på Oboe.  

Checklistan för julkonserten gås igenom:
Bokning av lokal är klart likaså ljud och ljus.

Pelle ordnar med annonsering, blomsterdekoration till scenen samt blommor till artist,  
dirigent och konferencier. 

Heléne har affischer och biljetter klara. Hon ordnar programmet.

Claes sköter pressinfo, ordnar present till artist, dirigent och konferencier. Han meddelar 
Caroline att det inte finns något utrymme för sång från henne i år. Claes ordnar även utskick 
till supporterklubben men tar bort avsnittet om att man kan betala hos Pelle i affären.

Supporterklubben ordnar fika vid genrepet på fredagen, sallad mellan konserterna, garderob, 
dörrvakter och glöggservering. Kenneth säljer biljetter i entrén.

Fred ordnar med underhållning i foajén.

Tjonne ordnar julklapp till musikanter och styrelser.

Klädsel – svart nertill upptill rött, vitt eller svart. Tomteluva till första låten.



3. Musikhelg 15-16 april
15-16 april blir det musikhelg tillsamman med Manskören. Vi kommer ha vår konsert på 
lördagen den 15 april. Fredrik ska höra med Astrid Lagg som solist.

4. Övriga frågor
Repstart 12 januari. Detta behöver komma upp på hemsidan.

5. Nästa möte 
Torsdagen den 19 januari kl.18.15


