
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2019-01-14 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Birgitta Sandberg 

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

Frånvarande: 

Ingemar Junerud 

 

1) Mötets öppnande  
Birgitta förklarade mötet öppnat. 
 

2) Sekreterare  
Jenny är sekreterare. 
 

3) Justeringsman  
Birgitta justerar. 
 

4) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

5) Föregående protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
 
 



 
6) Ekonomi 

Siv meddelar att det finns 2627 kr i kassan. Vi fick in mycket pengar under 

julkonserterna, vilket var välkommet. 8000 kr har förts över till Swedbank, där det nu 

finns 29 595,25 kr. Hyra för lokal (NSS) är betald och arvode till Yvonne Westling. På 

Resursbank finns 40 994,16 kr. Medlemsavgiften för vårterminen ska betalas in i 

februari.  

 

7) Skrivelser och rapporter 

Jenny meddelar att den digitala närvarorapporteringen har kommit igång.  

 

8) Födelsedagar 2019 

Det blir många att fira under 2019. Siv 70 år 6/4, Ingela 50 år 13/4, Lena Rydås 60 år 

21/5, Isolde 20 år 11/7, Juss 70 år 27/11 och Birgitta Georén 70 år 29/11.  

 

9) Vad satsar vi på i vår? 

 Vi sjunger på valborg 30/4 och sannolikt även första maj. Birgitta S kontaktar 

Thomas Johansson för besked.  

 Vårkonsert bokad till maj. 

 Södertörns Körfestival. Kammarkörens ledare Karl Nicklas Gustavsson 

planerar en festival i mars. Svante har haft kontakt med honom tidigt i höstas 

men har först nu fått utförligare information. Enligt mail finns ett preliminärt 

veckoschema från den 10/3 och framåt, där olika arrangemang är planerade. 

Babords Halsar är inte med någonstans, men vi får frågan om vi vill vara med 

(på ett hörn). Styrelsen diskuterade hur vi skulle ställa oss till detta. Det är 

kort om tid och det känns varken som det är något för oss eller att 

kammarkören är intresserade av något samarbete. Vi ansåg att det verkar bli 

en lite märklig tillställning när det kallas Södertörns körfestival, men inte är 

någon gemensam konsert och körer från Norrköping och Stockholm. Vi 

undrade även vilka som ska komma och lyssna. Finns det publik i Nynäshamn 

till en hel veckas konserter? Styrelsen beslutade att Svante tackar nej i år, 

men försöker hålla kontakten och kanske så ett frö om en annan typ av 

upplägg till nästa år. Idén är bra, men inte i denna form.  

10) Konsert 

Datum för vårkonsert bestämdes till den 19/5 kl. 18.00, efter att vi kontrollerat att 

det inte kolliderar med melodifestivalen eller kammarkörens konsert. Birgitta G 

kontaktar Konstpoolen för att boka lokal och kolla pris. Vi skulle behöva öva på 

Konstpoolen torsdagen den 16/5 och före konserten lördagen den 19/5.  

Svante kontaktar Yvonne Westling och hör om hon kan sköta ackompanjemanget och 

öva med kören innan konserten.   

 

 



11) Sommaren 2019 

 Sångarfestival i Tallin. Svante har inte så mycket mer information i nuläget. 

Återkommer så fort han vet mer.  

 Birgitta S kontaktar Lasse Svärd (som varit sjömanspräst) angående eventuell 

resa och konsert i Gdansk.  

 

12) Möten under våren 

Styrelsen bokade in följande möten under våren; 11/2 hos Svante, 11/3 hos Birgitta 

Georén, 8/4 hos Märta och 6/5 hos Kerstin. 23/5 är det årsmöte.  

 

13) Övrigt  

 Extra repetitioner i vår. De flesta anser att helg-rep. är bra och ger mycket, 

men en av dagarna räcker. Vi bokade preliminärt lördag den 4/5 kl. 9.30–

15.30. Birgitta S kollar om NSS är ledigt då. Eftersom vi kommer att sjunga 

både 30/4 och 1/5 verkar det rimligt att stryka torsdagsövningen (2/5) den 

veckan. 

 Hemsidan. Ingemar (som slutat i kören) meddelar att han kan fortsätta ta 

hand om hemsidan tills vi har hittat och lärt upp någon ny.  

 Marknadsföring. Svante tog upp det faktum att vi behöver få fler att börja i 

kören. Vad gör vi? Annons och/eller reportage i Nynäsposten? Svante 

funderar på en kort och koncis annons. Affischer på stan? Facebook? 

Hemsidan? Annons i Metro? Flygblad? Cirkel i körsång för nybörjare? 

(Ingemars idé från tidigare möte). Styrelsen funderar vidare och kommer med 

idéer, bilder mm.  

 

14) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


