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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 meddelade att det finns 2357 kr i kassan, 40 462,75 kr på Swedbank och
40 994,16 kr på Resurs Bank. Totalt 83 813,91 kr.
7) Skrivelser och rapporter
a) Anti-aging Birgitta S meddelar att 15 st körmedlemmar har anmält sig till Antiaging-kursen med Lena König den 18 maj. Mer information och exakta tider
kommer.
b) Sjunga tillsammans Katarina Rudérus Svante och Birgitta S har blivit kallade till
ett möte med Katarina Rudérus med flera, där man kommer att diskutera
framtida arbete tillsammans, t.ex. en ny körfestival.
c) Närvaroregistreing Jenny meddelar att den digitala närvaroregistreringen inte
har fungerat som tänkt. Kören är för stor för att utgöra en studiecirkel och därför
är det tre cirklar, en för varje stämma. Det fungerar inte i den digitala världen att
Jenny är huvudcirkelledare för alla tre. Styrelsen diskuterade om någon i varje
stämma ska fylla i närvaron, med egen inloggning osv. till det digitala systemet,
men kom fram till att det inte är värt besväret. Vi beslutade att gå tillbaka till
papperslistorna igen, då Jenny även ansåg att det inte underlättat särskilt att
registrera på nätet. Jenny kontaktar Gunnel Karlén på ABF.
8) Valborg (samling och låtar) Valborgsfirande 30 april på Lövhagen kl. 20.00. Kören
samlas kl. 19.00. Det blir samma låtar som tidigare år, då det är det som förväntas. Vi
har inte heller tid att repetera in något nytt i år, eftersom vi snart har konsert. Svante
mailar ut låtlista innan torsdag. Enligt kalendern skulle det inte vara någon körövning
på skärtorsdagen, men Svante tycker att det vore bra om de som inte är upptagna
kan komma och öva på vårsångerna. Vi kollar på torsdag hur många som kan komma
och bestämmer därefter. Birgitta S kollar så att NSS är ledigt.
Vi borde göra reklam för kören och för vårkonserten under valborg och 1:a maj då
mycket folk är samlade. Då kan vi nå ut till dem som vi kanske inte kommer i kontakt
med annars. Birgitta S har flygblad sparade på sin dator sedan tidigare som hon kan
fixa till så att de kan delas ut.
9) Första maj (samling och låtar) Första majfirande på Banantorget och Folkets hus.
Geo kontaktar Thomas Johansson för att få tider. Kören sjunger först tre låtar på
Banantorget och sedan några inne som vi kan och som passar. Svante mailar ut vilka
låtar det blir.
10) Konserten 19 maj
a) Program Styrelsen beslutade att det inte behövs några program utan Svante
presenterar låtarna. Svante bestämmer vilka låtar vi ska ha med och mailar ut
programmet så snart det är klart.
b) Annonsering/affischering Styrelsen var överens om att det är bättre med många
affischer på stan istället för dyra annonser i Nynäsposten. Birgitta S lägger ut

informationen under ”Föreningsnytt” i Nynäsposten samt på Facebook-grupper
och annat på nätet. Siv tog på sig att gå runt i butikerna och be att få sätta upp
affischer. Vi gör en lista med platser där vi vill sätta upp affischer och där
körmedlemmarna får skriva upp sig. Detta för att det ska komma upp många
affischer och för att undvika att man tänker att ”någon annan” sätter upp. Vi
spånade lite om vad vi ska kalla konserten, någonting med scen som vi brukar.
Arbetsnamn tillsvidare blev ”Vår scena vårkonsert”. Vi funderar vidare.
c) Pris Styrelsen enades om att 100 kr är ett rimligt biljettpris. Under 16 år gratis.
Hellre en stor publik och lite lägre pris än tvärt om.
d) Lokal, flygel, eftersnack Pianisten Mats ringde Svante under mötet och
meddelade att han ställer upp och spelar på konserten. Han och Svante träffas
den 10 april för att gå igenom noterna. Svante försöker få ihop det så att Mats
kan vara med och öva antingen på extra-repet på tisdagen eller på torsdagen före
konserten. Han får 1500 kr för konserten och en repetition.
Geo har pratat med Gösta Rising och vi får lov att försiktigt flytta flygeln. Vi
använder vårt eget piano. Geo har även kollat med Nisse Skogmyr och fått besked
om att det finns högtalare och tre körmikrofoner. Svante vill att hon också frågar
om man kan dra en kabel från pianot till förstärkaren. Om inte måste Svante fixa
det.
Angående mat och eftersnack. Styrelsen kom fram till att vi tackar nej till mat på
restaurang Flamenco i anslutning till konserten. Det är omöjligt att säga vilken tid
och hur många som kommer att vilja äta och det blir svårt för restaurangen att
planera. De körmedlemmar som önskar kan gå någon annanstans t.ex. till ”Bar &
Burgers” efter konserten. Vi kollar hur många som är intresserade när det närmar
sig för att eventuellt boka bord.

11) Årsmötet
a) Diskussion angående fika. Vi tar upp frågan om fika på torsdagsrepetitionerna
(betalning, innehåll, organisation etc.) som en punkt på årsmötet.
b) Styrelseledamöter nyval/omval Inger och Mariann är valberedning. De behöver
sätta igång med arbetet omgående.
c) Förtäring Vi tar upp frågan igen på nästa möte. Kanske soppa och bröd är en bra
idé. Det behöver inte vara så märkvärdigt eller kosta mycket.
d) Lottis Vi har sedvanligt lotteri med loppisvinster. Siv köper lottringar. Alla i kören
tar med loppis-priser. Påminnelse om att ta med kontanter.
12) Födelsedagar
Ingela 50 år 13 april. Siv köper en blomma som överlämnas på torsdag 11 april. Om
Ingela inte kommer då får någon åka hem till henne med blomman.

13) Nästa möte
Nästa möte blir hos Kerstin den 6 maj kl. 19.00.
14) Övrigt
Svante påminner om allsång i kyrkan den 11 maj. Kören kan vara med som publik och
kanske sjunga någon stämma. Svante tar upp det med Mats på mötet den 10 april.
15) Avslut
Birgitta förklarade mötet avslutat och tackade alla och särskilt Märta för god soppa
med bröd.
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