
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2019-09-25 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Gunilla Djupfeldt 

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Birgitta Georén 

Gunilla Djupfeldt 

Märta Malmberg 

Frånvarande:  

Kerstin Grundemark 

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 redovisade ekonomin. Kören har fått bidrag från ABF för dirigentarvode, men 

fakturan för detsamma har inte kommit ännu. Dirigentarvodet är på ca 20 000 kr. 

Fakturan för hyra av NSS lokal på 7590 kr har betalats. Hittills har det kommit in 

ungefär 800 kr för torsdagsfikat. Till månadsskiftet kommer även medlemsavgifterna 

att betalas in. 

På Swedbank finns just nu 49 569,98 kr, i kassan 642 kr och på Resurs Bank 40 994,16 

kr, vilket totalt blir 91 206,14 kr.   

 

7) Skrivelser och rapporter 

Birgitta S har inga skrivelser eller rapporter att ta upp. Siv meddelar att Swedbank nu 

har uppdaterat sina uppgifter om hennes nya adress som det varit lite besvär med. 

 

a) Mötet i Ösmo Birgitta G delgav styrelsen en sammanfattning av det möte om 

”Södertörns körfestival” som hon och Svante varit på. Kammarkörens dirigent Karl 

Nicklas Gustavsson höll i mötet och verkar vara en driven man som är bra på att äska 

pengar till olika projekt. Svante och Birgitta G framförde några saker som de anser är 

viktiga när man planerar för en ny en festival; bättre framförhållning, fler inbjudna 

körer (alla som finns i Nynäshamns kommun, även barn- och ungdomskörer) samt att 

det bör vara en gemensam konsert med alla medverkande körer på slutet. Alla var 

överens om att det, som i år, också ska finnas plats för workshops, ett inslag som var 

mycket uppskattat. Under mötet diskuterades även datum för festivalen. Man kom 

överens om nästa höst (2020) och att allhelgona helgen och veckan efter är en bra 

tidpunkt. Ett nytt möte kommer att hållas den 22 oktober där man bl.a. ska diskutera 

upplägg.  

 

8) Kulturveckan  

Babords Halsars programpunkt ”Kulikör”, en workshop i körsång, måndagen den 7 

oktober, krockar tyvärr med kammarkörens öppna repetition samma kväll. Det är 

olyckligt att ingen ansvarig har kunna upplysa om detta, då vi hade kunnat ha vår 

workshop en annan dag. Det är ju antagligen samma personer som kan tänkas 

komma vid båda tillfällena. Eftersom Svante var frånvarande vid detta möte har vi 

inte någon mer information just nu. Svante har dock tidigare meddelat att han har ett 

upplägg för kvällen beroende på hur många som dyker upp. 

 

9) Sopplunchen 

Kören deltar i sopplunch den 3 december kl. 11.30 i församlingshemmet, 

Nynäshamn. Upplägget under sopplunchen blir att kören sjunger valfria julsånger 

under ca en halvtimme och därefter sjunger alla några julsånger gemensamt som 

allsång. Birgitta S meddelar att kommunikationen med de personer som håller i 

församlingshemmets aktiviteter numera fungerar mycket bra. Det är lätt att komma i 

kontakt med dem, de ger klara besked och skickar bekräftelser.  

 

 



10) Sånggudstjänst i Sorunda 

Birgitta S har varit i kontakt med den nya kyrkoherden i Sorunda, Anders Hansén. 

Kören är välkommen att medverka vid sånggudstjänst den 20 oktober kl. 11.00. 

Anders Hansén återkommer till Birgitta S med önskemål om sånger/tema.  

 

11) Loppis  

Kören ska vara med på bakluckeloppis på Sjötelegrafens parkering den 28 september. 

Birgitta G och Barbro O håller i trådarna. Loppisar är väderberoende och just nu ser 

prognosen för lördag mörk ut med regn hela dagen. Birgitta G meddelar att de tänker 

försöka ha loppis, men avvaktar tills körrepet på torsdag, för att eventuellt avstyra att 

folk tar med saker. Det kommer att bli en bakluckeloppis även i oktober, men då kan 

inte Birgitta G.  

 

12) Reklam under kulturveckan 

Birgitta S har kvar de små lappar som vi delade ut i samband med förra årets 

kulturvecka. De kan användas igen. Siv påpekar att det vore bra att det står att man 

inte behöver kunna noter för att vara med i BH. Många tror det (kanske för att kören 

låter så proffsig  ? ), men så är det ju inte. Det behövs också lappar med reklam för 

julkonserterna. Birgitta S kan uppdatera lappar från tidigare år som hon har i sin 

dator. 

 

13) Övrigt  

Inga övriga frågor. 

 

14) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 


