Protokoll
Babords Halsar
Styrelsemöte
2019-05-06 kl 19.00
Plats:
Hemma hos Kerstin
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 med ett par tillägg under övrigt.
5) Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

6) Ekonomi
Ekonomin ser bra ut meddelade Siv. Loppisen gav dock inte så mycket i år, då det var
dåligt väder och lite folk. Kvitton för födelsedagsblommor har inte lämnats in, men
överlämnades på sittande möte. Det finns 2681 kr i kassan. 40 471,85 kr på
Swedbank och 40 994,16 på Resurs Bank. Totalt 84 147,01 kr.
Siv berättade att vi fått meddelande från Skatteverket att vi inte behöver betala
någon skatt. Vi får en ny blankett vart 5:e år. Siv har även varit i kontakt med
Skatteverket för att ändra adress eftersom kören har hennes adress som c/o-adress
och Siv har flyttat. Detta visade sig vara väldigt omständligt, (men självklart
nödvändigt) med papper som ska skrivas på och stadgar m.m. som ska skickas in.
Birgitta S. meddelar att det visat sig att det kostar pengar att annonsera på
Facebooks eget konto. I och med annonsering för vårkonserten har hon har fått flera
fakturor på ett par dollar. Nu är dock allt stoppat och borttaget och vi ska inte
annonsera där någon mer gång. Alla fakturor är betalade och lämnade till Siv.
7) Skrivelser och rapporter
a) Anti-aging (Karl Nicklas Gustavsson) Det är nu 19 anmälda från kören till kursen
den 18 maj. Vi kommer att vara i Equmeniakyrkan på Vikingavägen 12. Start kl. 10,
lunchrast kl. 12-13, (egen mat medtages) och slut kl. 15 Kursen riktar sig främst till
äldre sångare som vill bibehålla och utveckla sin sångteknik. Det är viktigt att
körledaren deltar i workshopen så att man sedan kan inkludera övningarna i
körarbetet. Workshopen är kostnadsfri för deltagarna som en del av Södertörns
Körfestival.
b) Sjunga tillsammans med andra körer (Katarina Rudérus) Svante och Birgitta har
fått inbjudan till möte den 3 juni för att utvärdera Södertörns körfestival (som
Babords Halsar inte deltog i). Svante kan inte komma, men eventuellt kan Geo
ersätta. Svante delgav oss sina tankar om ett samarbete och det gick i korthet ut på
att ta vara på lokala körer och förmågor och inte ta in folk utifrån (i år kom t.ex.
musiker från Norrköping och en kör från Stockholm). Svante påpekar att Nynäshamns
kommun faktiskt är den kommun som har flest personer som sysslar med
kultur/musik/konst etc. i hela Stockholms län. Han anser också att man borde ha en
gemensam konsert där alla körer deltar, både var för sig och tillsammans, som en
avslutning. Repertoaren ska locka folk och bör därför vara blandad och av det mer
lättsamma slaget (i år var det mycket ”tung” musik). En förutsättning för att det ska
bli bra är att man har lång framförhållning och bra planering. Vi vill vara med från
början i planeringen. Kanske ska man vänta ett år, tills 2021, och då slå på stort.
8) Valborg, första maj- utvärdering
Det var roligt att det var mycket folk på Lövhagen och sången lät bra enligt Svante.
Tyvärr hördes kören dåligt p.g.a. flera olika anledningar. Dels stod vi med sjön bakom

oss, vilket gjorde att ljudet försvann. Det är bättre när vi står som tidigare år, med
berget bakom som fångar upp ljudet. Högtalarna var felplacerade och en var
dessutom trasig så att det blev distorsion och lät illa. De sex mikrofoner som finns är
”pratmickar” som inte funkar som körmickar. Synd att scouterna satsat på inköp av
dessa utan att kolla upp vad som krävs. Märta undrar varför vi inte köper in egna
körmickar. Detta har varit uppe förut men det är väldigt dyrt och oftast finns det
ljudanläggning att hyra/låna eller så klarar vi oss ändå t.ex. i kyrkor.
På första maj var det fler än vanligt som lyssnade på sången, mycket tack vare att de
ställt scenen inne på Mysingen annorlunda. Det var bra stämning och bra kontakt
med publiken. Trots att det gick svajigt på repetitionen innan, gick det ändå bra då vi
sjöng för publiken. Det var bra att vi la ut lappar på borden med information om
konserten och att vi söker nya medlemmar.
9) Konserten 19 maj
a) Program Svante har mailat ut låtar och låtordning. Det blir 17 st låtar, kanske
någon ändring, men i stort sett det som står där.
b) Annonsering/affischering Rapport Under körrepet i lördags låg en lista ute där
man fick skriva upp var man skulle sätta upp affischer. Många skrev upp sig så vi
hoppas att det fungerar. Siv meddelade att hon satt upp affischer i affärer i centrum,
utan problem.
Vi behöver inga biljetter på konserten eftersom det inte är någon paus. Vi får hoppas
att folk sitter still… Kom ihåg att ta med Swish-skylt med nummer.
Mats G Eriksson kommer och övar med kören på torsdagen innan konserten och
Svante och Mats ska träffas och gå igenom noterna någon dag. Geo påpekar att vi
behöver gå till Konstpoolen och bära upp ljudanläggningen, flytta flygen och hämta
dit elpianot m.m. En bra tid är på lördagen innan, efter workshopen runt kl 15. Märta
erbjöd sig att hjälpa till.
Klädsel? Styrelsen kom fram till svart-rött, som vanligt. Kanske med mer betoning på
rött eftersom det är vår, men inte vitt.
10) Årsmötet
Kallelse till årsmötet ska egentligen vara deltagarna tillhanda fyra veckor innan
årsmötet, så den bör komma ut snarast. Birgitta S skickar ut och ser till att det
kommer med på föreningsnytt i Nynäsposten. Siv gör ekonomisk berättelse. Birgitta
skriver verksamhetsberättelse.
a) Diskussion om fika för att spara till gemensam upplevelse Detta tas upp som en
punkt på dagordningen. För att alla ska ha en chans att tänka igenom vad de vill bör
vi skriva något i mailet när dagordningen skickas ut.

b) Styrelseledamöter för omval/nyval. Det är viktigt att det blir rätt med vem som
ska väljas in i styrelsen och på vilken tid samt att alla berörda är tillfrågade. Birgitta S
kollar med Inger och Mariann som är valberedning.
Ingemar har slutat i kören och någon behöver ta över webbmaster-uppdraget.
Ingemar erbjuder sig att lära upp den personen. En fråga om vem som vill ta över kan
tas med i mailet som går ut med kallelsen till årsmötet.
c) Förtäring. Syrelsen kom överens om att vi bjuder på soppa med bröd och kaffe
och kaka. Det kostar mycket att ha catering och det är det inte värt. Märta erbjöd sig
att koka soppa till hela kören (Tack!!) samt att baka glutenfritt bröd. Jenny bakar
baguetter, Siv köper smör, ost, servetter och ljus. Birgitta berättade att NSS har
vaxdukar som vi kan låna, så slipper vi pappersdukar.
d) Lottis Siv köper lottringar. Alla tar med ”loppispriser”. Lottpris 10 kr. Siv upplyser
om att det kostar 1,50 kr att swisha, så kontanter är bättre. Påminn kören om att ta
med pengar.
11) Födelsedagar 2019
Lena Rydås fyller 60 år den 21 maj. I höst fyller både Geo och Juss 70 år.
12) Övrigt
Inbjudan till kulturveckan 4-13 oktober. Anmälan om man ska vara med ska vara
inne senast 15 augusti. Hälsoperspektivet kopplat till kultur ska bli tydligare i år enligt
arrangörerna. Man kan få vara i Folkets Hus gratis om man är snabb och bokar. Det
gäller efter kl 16 den 4:e, 7:e och 11:e oktober. Det framgår dock inte vilka lokaler det
gäller. Styrelsen diskuterade och kom fram till att det vore kul att ha någon typ av
”var med och sjung med oss” – arrangemang på måndagen den 7 oktober mellan 19
och 20. En blandning av ”prova på” och allsång. Svante menar att det blir mer
avslappnat och inte så höga förväntningar om vi har det på en måndag. Kanske kan vi
locka någon ny medlem? Vi behöver boka snabbt innan någon annan gör det. Svante
ringer Anneli som håller i bokningen.
Repetitioner. Kerstin delgav oss några förslag till hur repetitionerna kan bli bättre.
Det är bra att gå igenom låten innan vi börjar sjunga, även om vi ”kan” den, men det
kanske var ett tag sen. Att bara snabbt berätta hur intro, ordning/verser, repriser,
coda osv. ska vara, för att slippa avbryta mitt i. Ett annat förslag är att sjunga igenom
låtar lite snabbt även om det inte går så bra, bara för att hålla igång dem och komma
ihåg. Svante tackar för synpunkterna, men påpekar att alla är olika och vill ha repen
på olika sätt. Vissa är snabba medan vissa behöver mer tid, vissa blir stressade och
andra tycker det upprepas osv. Svante hävdar att han måste få jobba på sitt sätt.
Kören är annorlunda nu mot tidigare. Fler är äldre och många är bortresta och sjuka
oftare. Allt tar längre tid, vilket leder till att vi inte kan ha så många konserter som
förut.

London. Birgitta har ett förslag och ska prata med Lasse Svärd om att kören kan åka
till London och besöka svenska kyrkan, ha en konsert och gå på musikal.
Allsång i kyrkan 11 maj. Mats G Eriksson spelar. De som vill och kan i kören får gärna
komma och sjunga med och förstärka publiken. Mer info kommer på torsdag.
Gospel Svante påminner om gospelhelg med Jasmin Östlund från Kulturama den 28
maj till 1 juni i Nynäshamns församlingshem. Läs mer på
www.svenskakyrkan.se/nynashamn/gospelhelg
13) Avslut
Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat.

Birgitta Sandberg

Jenny Lättman-Masch

Ordförande

Sekreterare

