
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2019-08-20 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Siv  

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Gunilla Djupfeldt  

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

 

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 ekonomin ser bra ut. Det finns 50 302,30 kr hos Swedbank, 

40 994,16 kr hos Resurs Bank och 737 kr i kassan. Anledningen till att det finns så 

mycket pengar på Swedbank just nu är att dirigentarvode och lokalhyra inte har 

betalats in, då fakturorna ännu inte har kommit. Det bidrag som brukar komma från 

ABF har inte heller satts in.  

 

7) Skrivelser och rapporter 

Siv och Birgitta S har varit på möte i sockenstugan i Ösmo den 3/6 angående 

”Södertörns körfestival”. Mötet innehöll mycket information om ekonomi men det 

framkom inte så mycket om hur man ska arbeta vidare med projektet. Ett nytt möte 

kommer att hållas den 3/9 kl. 14.00. Svante kommer att gå på mötet och troligen 

även Birgitta G.  

a) Helsingborg Sju personer ur kören har varit på Nordklang i Helsingborg. Birgitta 

G., Kerstin, Märta och Svante berättade att det var ett fulltecknat schema med 

gemensam sång, workshops och konserter från tidig morgon till sen kväll. Allt var 

mycket välorganiserat och resa, boende och mat var också till belåtenhet. Alla 

verkade mycket nöjda och då särskilt med den popworkshop som leddes av Jens 

Johansen.  

b) Lokaler Birgitta S. meddelar att kören bör börja se sig om efter en ny 

repetitionslokal. Anledningen till detta är att NSS funderar på att sluta hyra ut 

sina lokaler till icke-medlemmar. Beslut om detta kommer att tas först på NSS 

årsmöte i januari, så under hösten kan kören fortsätta öva i nuvarande lokal på 

NSS. Det är inte lätt att hitta bra lokaler i Nynäshamn och vi har ett förmånligt 

pris som det ser ut idag, så det blir ingen lätt uppgift att hitta en ny lokal.  

c) Hemsidan Lena Ahlsén och Lotta Fernros som är hemsidesansvariga har träffats 

och börjat uppdatera hemsidan enligt Birgitta S. Det är bra att de tagit över och 

första sidan är redan klar. De behöver dock tips och råd om vad som ska finnas på 

hemsidan. Till att börja med behöver alla protokoll som saknas läggas in. 

 

8) Kulturveckan 

Svante har pratat med ansvarig på Folkets Hus och vi får vara i ”Mysingen” mellan kl. 

19 och 21 måndagen den 7/10. Vi kommer att ha en workshop med enkla låtar som 

Svante kallat ”Kulikör”. Stolar finns, men vi behöver ta dit pianot. Kören har även fått 

en förfrågan från Petra Garnås att sjunga på öppnandet av en Picasso-utställning, kl. 

18 samma kväll, i bibliotekets konsthall. Svante tycker att det är bra idé att sjunga 

och samtidigt göra reklam för oss och för workshopen efteråt. Varken Svante eller 

Birgitta S. har hört något mer om resten av kulturveckan.  

 

9) Kontakt med London 

Birgitta S har pratat med kantorn i Svenska kyrkan i London angående körens 

planerade resa dit under Kristi himmelsfärdshelgen 2020 (21-24/5). Det finns inte 

längre något boende i kyrkans regi, men Birgitta har tittat på andra boendealternativ 

som ligger bra till och inte kostar skjortan. Om man bokar tidigt har man t.ex. gratis 



avbeställning på ett av hotellen. Kantorn hade föreslagit att kören skulle sjunga på 

andakten på söndagen, men Birgitta ansåg att det vore bättre med en konsert på 

fredagen eller lördagen, något som både Svante och styrelsen höll med om. Det 

skulle också vara roligt att passa på att gå på någon musikal när vi är i London. 

Birgitta håller kontakten och presenterar mera fakta, tider, pris o.s.v. så fort hon vet 

mer. Vad som händer framöver vad gäller Brexit vet ingen idag, men det får vi ta när 

den dagen kommer.  

10) Soppluncher 

För att få använda Nynäshamns kyrka på julen utan att betala hyra i krävs att kören 
sjunger på några soppluncher. Det är bra reklam och uppskattat av lunchbesökarna. 
Birgitta S föreslår två tillfällen och kollar med kyrkan om det passar. 

11) Sånggudstjänst i Sorunda 

Birgitta S och Svante har båda pratat med personal från Sorunda kyrka och de är 

mycket angelägna om att vi ska komma dit och sjunga, både på jul och på någon 

sånggudstjänst under hösten. Birgitta håller kontakten och återkommer om datum.  

 

12) Rosengården 

Birgitta S föreslår att kören kan sjunga på Rosengården. Det har t.ex. Kammarkören 

gjort tidigare. Birgitta S kollar om de vill att vi ska komma och när det i så fall kunde 

passa. Eventuellt kan vi också få betalt. Ett förslag från Birgitta G är att vi sjunger 

julsånger där. Det är säkert många äldre som inte kan komma till kyrkan och lyssna.  

  

13) Julkonserter 

Styrelsen diskuterade vilka datum som kan vara lämpliga att ha julkonserter, om det 

ska vara två olika helger eller lördag och söndag samma helg. Kanske kan det vara bra 

att ha konserter närmre jul i år? Styrelsen kom fram till att vi i första hand vill ha 21-

22/12, i andra hand 14-15/12 och om det inte går 7-8/12. Birgitta kontaktar 

Nynäshamns och Sorunda kyrka och bokar. Om det inte funkar får det kanske bli två 

olika helger ändå.  

Svante kontaktar Mats för att höra om han kan spela piano på julkonserterna.  

  

14) Loppis 

Siv har sedan tidigare sagt ifrån att hon inte vill fortsätta att ha ansvar för loppisarna. 

Det är mycket jobb och det behövs fler som hjälper till, även före och efter. Siv 

meddelar att hon har bord som vi kan använda även i fortsättningen. Det finns just 

nu inte några prylar kvar, så nya måste samlas in före nästa loppis. Styrelsen 

beslutade att ta upp frågan om loppisansvaret på repetitionen på torsdag.  

 

15) Styrelsemöten under hösten 

Styrelsen kom överens om möten vid följande datum under hösten:  

Onsdag 25/9 hos Gunilla (Mörbyvägen 30 B) 



Tisdag 22/10 hos Birgitta S.  

Tisdag 19/11 hos Birgitta G. 

Tisdag 21/1 hos Märta 

 

Sista repetitionen för hösten blir preliminärt 19/12, men det beror på när 

julkonserterna blir. Tisdagarna den 3/12 och 10/12 är inlagda som extrarepetitioner. 

Första repetitionen 2020 blir den 9/1.  

 

16) Övrigt 

På torsdag 23/8 börjar vi med smörgås till fikat igen. Det är sagt att styrelsen ska stå 

för det första gången. Siv erbjuder sig att köpa bröd, ett pålägg och en grönsak som 

bestämdes på årsmötet. Siv gör även en lista där alla som vill vara med och fixa 

smörgås får skriva upp sig.  

  

17) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


