
 

 

 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2019-11-19 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Birgitta Georén 

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Gunilla Djupfeldt 

Märta Malmberg 

Frånvarande: 

Svante Lööf  

1) Mötets öppnande  
Birgitta förklarade mötet öppnat. 
 

2) Sekreterare  
Jenny är sekreterare. 
 

3) Justeringsman  
Birgitta justerar. 
 

4) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes, med ett tillägg under punkt 11, affischering inför 
julkonserterna.  
 

5) Föregående protokoll  
Birgitta S. gick igenom föregående mötes protokoll. Under punkten övrigt togs 
kommande födelsedagar upp, men det blev inte bestämt vilka dagar firandet skulle 
ske. Styrelsen beslutade att vi uppmärksammar Inger nu på torsdag 21/11, Birgitta G. 
den 28/11 och Juss den 3/12. Siv ordnar med blommor. Protokollet godkändes. 



 

 

6) Ekonomi 

Siv redogjorde för ekonomin som ser väldigt bra ut just nu. I kassan finns 1230 kr, på 

Swedbank 55 278,33 kr och på Resurs bank 40 994,16 kr. Totalt 97 502,49 kr.  

 

7) Lokalhyra 

Birgitta S. rapporterade att hon varit på NSS styrelsemöte i förra veckan. Förslaget att 

höja avgiften för hyra av NSS lokaler till 500 kr/tim kvarstår. Detta måste dock 

beslutas på årsmötet i mars 2020. Kören får fortsätta hyra NSS tills dess, men 

därefter måste vi hitta en annan lokal. Styrelsen är överens om att avtalet ska sägas 

upp då vi inte kan betala så mycket, d.v.s. en höjning från ca 100 till 500 kr/tim. NSS 

kommer att gå miste om runt 15 000 kr/år, men det verkar inte förändra något. 

Styrelsen spånade och kom med förslag på andra lokaler i Nynäshamn som kanske 

skulle kunna fungera; skolor, kyrkor (t.ex. Viakyrkan), Balder, sjötelegrafen, 

kulturskolan etc.  Märta har via Rotary ett stort kontaktnät av bl.a. fastighetsägare. 

Hon frågar dessa om de själva äger eller vet någon som har en lokal som vi kan få 

hyra. Birgitta S. har också kontakter som hon kan fråga. Vi börjar så, så får vi se vart 

det leder. 

 

8) Skrivelser och rapporter 

Birgitta G. meddelade att mötet om körfestivalen blivit inställt p.g.a. hög frånvaro. 

Nästa möte blir troligen den 9/1 2020.  

 

9) Sopplunchen 

Sopplunch i församlingshemmet den 3/12 kl. 11.30. Svante meddelar att han har koll 

och kommer med en låtlista inom kort. Det är viktigt att vi har med några allsånger 

också, då de särskilt bett om det. Vi behöver även påminna övriga kören att vi ska 

sjunga den 3:e både på dagen och på extrarep. på kvällen.  

 

10) Julmarknaderna 

Julmarknad i hamnen den 7:e och 8:e december. Birgitta S. har meddelat Paulin 

Sunesson att Babords Halsar ska vara med båda dagarna, men har ännu inte fått 

besked om exakt tidpunkt. Tidigare har vi sjungit vid tolvtiden, så det blir troligen så 

även i år. 

 

11) Julkonserterna / affischering 

 Musiker Svante bekräftar via telefon att Yvonne kommer att vara med och 

repetera två gånger, tisdagen och torsdagen före julkonserterna. Ronnie kommer 

också att medverka. Styrelsen diskuterade kort hur mycket betalt de ska få och 

om Svante frågat dem. Förslaget är att Yvonne att får 1500 kr och Ronnie 1000 kr, 

om de inte uttryckligen begär något annat. 



 

 

 Program Svante kommer snart att maila ut en lista på de julsånger som ska vara 

med. När ordningen är klar gör Siv om programbladen från föregående år och 

lämnar in till ABF för tyck. Biljetter behövs inte då vi inte har förköp.  

 Affischer Birgitta S. har kvar affischen från förra året och har ändrat datum och 

justerat den. Styrelsen anser att den är bra och kan användas igen. Ett antal 

affischer behöver plastas in. Siv kollar upp och köper/beställer lamineringsplast. 

Birgitta S. och Gunilla kan sedan skriva ut och plasta in affischerna. Alla i kören 

hjälps åt att sätta upp affischer på lämpliga platser. Birgitta S. ser till att det 

kommer upp en A3-affisch på turistbyrån.  

 Annonser Birgitta S. ordnar med annonsering på nätet (Facebook, Nynäshamns 

kommun, Evenemang m.m., dock bara på platser som inte kostar pengar). Ingen 

annons i Nynäsposten, utan bara under föreningsnytt. Det finns även en ny 

tidning ”100% Nynäshamn”som går ut till alla hushåll. Där finns ett kalendarium 

där våra konserter borde vara med. Siv kollar om det finns möjlighet att komma 

med där.  

  

12) England 

Kören planerar en resa till England/London under Kristi himmelsfärdshelgen, 20-25/5  

2020. Birgitta S. har kontakt med Toril på Svenska kyrkan i London. Kören är 

välkommen att sjunga på gudstjänsten och kanske även på eftermiddagen söndagen 

den 24/5 2020. Det verkade däremot svårt att få ha någon konsert någon annan dag 

(fredag eller lördag) som vi hade önskemål om. Birgitta S. har även talat med den 

tidigare prästen som kanske kunde tipsa om något annat ställe att sjunga på. Vi 

behöver skriva ihop ett förslag till körresa och ett frågeformulär som kören får ta 

ställning till. Det är många frågor att fundera på t.ex. hur kan man tänka sig att bo 

(hotell, 4-bädds rum?), vill vi gå på något evenemang (musikal, konsert, museum?), 

hur ska vi resa (båt, tåg, flyg?), vad kommer det att kosta?, ska man få ta med 

respektive? Birgitta S. kollar olika resealternativ och skriver ihop ett förslag. När vi vet 

hur många som följer med bokar hon.   

 

13) Nästa möte 

Ett möte var inplanerat den 17/12, men eftersom detta hamnar efter julkonserterna 

stryker vi det. Nästa möte blir tisdag den 20/1 2020 ute hos Märta på Torö.  

 

14) Vårens program 

Inplanerade framträdanden och aktiviteter för våren 2020 är körfest (sopranerna 

ordnar. NSS är bokad.) valborg, första maj, eventuellt sång på Norviks invigning den 

2/5 (Svante har fått information från Kerstin och kommer att kontakta ansvarig.) 

samt resa till England Kristi himmelsfärdshelgen 20-25 maj. Birgitta S. gör ett 

kalendarium för vårterminen och skickar ut till kören.   

 

 



 

 

15) Övriga frågor 

Siv undrar om vi ska bjuda på glögg som vi brukar i december. Styrelsen kom överens 

om att det passar bra sista repet innan jul d.v.s. 12/12. Siv kollar vem som står på 

listan för att ta med bröd den dagen så får den personen i uppdrag att istället ta med 

pepparkakor och ädelost. Styrelsen bjuder på glögg. Birgitta S. tog upp att istället för 

att någon är ansvarig för mjölken (f.n. Märta), så är det enklare om den som tar med 

bröd också tar mjölk. Alla var överens om att det var en bra idé.  

 

16) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


