Protokoll
Babords Halsar
Styrelsemöte
2019-10-22 kl 19.00
Plats: Hemma hos Birgitta Sandberg
Närvarande:
Birgitta Sandberg
Jenny Lättman-Masch
Kerstin Grundemark
Birgitta Georén
Märta Malmberg
Svante Lööf
Frånvarande:
Siv Andersson
Gunilla Djupfeldt
1) Mötets öppnande
Birgitta förklarade mötet öppnat.
2) Sekreterare
Jenny är sekreterare.
3) Justeringsman
Birgitta justerar.
4) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägg av en punkt angående Norvik under övrigt.
5) Föregående protokoll
Birgitta gick igenom föregående mötes protokoll eftersom alla inte var närvarande på
förra mötet. Därefter godkändes protokollet.

6) Ekonomi
Eftersom Siv inte var närvarande redogjorde Birgitta S. för ekonomin utifrån ett mail
som Siv skickat. Medlemsavgifterna har nu kommit in samt pengar från torsdagsfikat
och bakluckeloppisen. Dirigentarvodet är betalt. Det finns 1148 kr i kassan, 54 685,33
kr på Swedbank och 40 994,16 kr på Resurs Bank. Totalt 96 827,49 kr.
7) Skrivelser och rapporter
Birgitta S. har fått mail om julmarknaden från Paulin Sunesson i
Stadskärneföreningen. Se under punkt 10.
Svante och Birgitta G. har tidigare idag varit på ännu ett möte om ”körfestivalen”, där
bl.a. datum och upplägg diskuterades. Preliminär tidpunkt är från FN-dagen den
24/10 2020 och två veckor framåt till helgen 7-8/11. Under perioden genomförs olika
konserter och aktiviteter med de medverkande körerna, men det behöver inte hända
något varje dag. Det hela avslutas med en gemensam konsert den sista helgen, då
förslagsvis varje kör sjunger några egna låtar och alla sjunger några låtar tillsammans.
På vardagarna kan körerna bestämma vad de vill göra, ha konsert eller sjunga på t.ex.
ålderdomshem. Svante och Katarina Rudérus vill även ordna en workshop i körsång
för herrar. Ett förslag är att byta namn på evenemanget till Nynäshamns körfestival
och bara ha med lokala körer. För att kunna genomföra festivalen behövs medel från
kommunen.
8) Kulturveckan – utvärdering
Det kom endast två personer på ”Kulikör”, den workshop som kören ordnade under
kulturveckan. Vi genomförde det och kören uppskattade det. Ingen av damerna som
kom ville dock börja i kören då de upplevde att det var för svårt.
9) Sånggudstjänst i Sorunda – utvärdering
Kören var med på gudstjänst den 20/10 i Sorunda och framförde fyra sånger. Detta
som ”betalning” för att få ha julkonsert där i december. Det lät bra enligt Svante och
sången var uppskattad av många i församlingen, men det var fler i kören än i
publiken. Trots att prästen hade fått reda på och godkänt sångerna i förväg gjorde
han inte några övergångar eller sa något om kören, vilket upplevdes som lite
märkligt.
10) Julmarknaderna
Birgitta S. har fått förfrågan från Paulin Sunesson i Stadskärneföreningen om kören
vill medverka på julmarknaden den 7 och 8/12. Styrelsen beslutade att kören är med
och upplägget blir som det brukar, d.v.s. 25-30 minuter konsert med traditionella
julsånger. Birgitta S. meddelar Paulin detta.

11) Julkonserterna
Svante meddelar att det är klart att Yvonne kommer att ackompanjera kören under
julkonserterna den 14 och 15/12. Hon kommer också att vara med på repetitionerna
innan. Det vore trevligt att även ha med Ronnie på bas. Svante kontaktar honom och
kollar om han kan vara med.
Eftersom kören har haft samma program flera år i rad kommer repertoaren att
uppdateras med tre nya låtar som håller på att övas in. Svante kommer att stryka ett
antal gamla låtar så att programmet kortas ned till dryga timmen.
12) Loppis
Kören är med på ”bakluckeloppis” på Sjötelegrafens parkering den 26/10. Märta och
Barbro O. håller i trådarna. Bidrag till loppisen kan lämnas på torsdagens rep.
13) Övrigt
Norvik. Kerstin berättar att hon varit på visning av Norviks hamn. Hon fick då veta att
det ska vara en stor invigning den 2/5 2020 och fick en idé om att kören skulle kunna
vara med. Vi är inte inbjudna men fråga kan man ju alltid. Styrelsen tyckte att det var
en bra idé. Kerstin tar reda på vem som är ansvarig och Svante tar kontakt och hör
om det finns intresse av en lokal kör. Detta vore också ett bra tillfälle för kören att
synas/höras.
I november fyller Inger Lööf 75 år den 24:e. Siv ordnar blomma. Den 27:e fyller Juss
70 år och den 29:e även Birgitta G.
14) Nästa möte
Nästa möte hålls hos Birgitta G. tisdag 19/11 kl.19.00.
15) Avslut
Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat.
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