
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-01-20 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Märta Malmberg 

Närvarande:   

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Gunilla Djupfeldt 

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

Frånvarande:  

Birgitta Georén 

 

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  
Birgitta S. gick igenom föregående mötes protokoll som därefter godkändes. 
 

 

6) Ekonomi 

Siv rapporterade att det finns 753 kr i kassan, 69 662,88 kr på Swedbank och 41 240,14 kr på 

Resurs Bank, totalt 111 556,02 kr. Intäkterna från julkonserterna var mycket bra, ca 16 000 



kr. Siv tog upp att det kostar en liten summa att swisha till körkontot. Nu när vi tar betalt för 

torsdagsfikat blir det många betalningar. Om vi istället swishar till Siv som sedan för över 

alla pengar på en gång till kontot slipper vi swishkostnaden. Styrelsen beslutade att vi gör så 

hädanefter.  

Siv meddelade även att hon kommer att skicka ut mail om att medlemsavgiften för våren 

ska betalas in senast den 29/2.  

 

7) Lokalhyra  

Birgitta S. har varit på möte på NSS och årsmötet kommer att bli den 2/3. Det är då det ska 

tas beslut om lokaluthyrningen, se tidigare protokoll. Kören får dock vara kvar hela 

vårterminen till samma pris som förut.  

 

8) Skrivelser och rapporter 

Birgitta S. meddelade att det inte inkommit några skrivelser, men hon vill ta upp den s.k. 

kulturrapporten, en blankett som ska fyllas i och lämnas in när vi har haft framträdanden. 

Eftersom det är svårt att hålla koll och komma ihåg antal personer i publiken och i kören, 

föreslår Birgitta att sekreteraren ansvarar för att rapporten blir rätt ifylld så snart som 

möjligt efter framträdandets slut. Det är också viktigt att antalet körmedlemmar i rapporten 

stämmer överens med närvarolistan för samma tillfälle. Jenny åtar sig uppgiften, men 

behöver troligen ta hjälp av någon mer då det vid vissa tillfällen inte är helt enkelt att räkna 

publiken.  

 

9) Soppluncher 

Birgitta S. frågade om vi ska fortsätta att sjunga på några soppluncher även i år. Då detta 

medför att vi får låna kyrkan utan kostnad ansåg styrelsen att det är ett enkelt och roligt sätt 

att slippa den utgiften. Svante åtog sig att kontakta Titti i Nynäshamns församling för 

tänkbara datum då kören kan medverka vid sopplunch.  

 

10) Julmarknaderna 

Sången på julmarknaden gick bra trots att vi hade vädret emot oss främst på söndagen. Vi 

fortsätter med detta även nästa jul förutsatt att vi får frågan.   

 

11) Julkonserterna 

Även om det inte kommer lika många till julkonserten i Sorunda (kanske för att det är så 

många andra konserter med stora artister där) är den mycket uppskattad av de som lyssnar. 

Alla i styrelsen var överens om att fortsätta med julkonserter i Sorunda kyrka. I Nynäshamn 

var det fullsatt, vilket var roligt, och kören lät bra.  

För årets julkonserter finns några helger att välja på. Då det visat sig att det verkar komma 

mer publik när konserten ligger närmare jul, beslutade styrelsen att boka in helgen 19-20/12 

2020 för julkonserter. Birgitta S. kontaktar kyrkorna och hoppas att de kan boka in oss även 

om det är långt fram.  

 

12) England 

Birgitta S. håller i trådarna och har suttit dag och natt för att försöka hitta hotell och resor 

som fungerar. I nuläget är det 24 personer anmälda, varav 19 körmedlemmar. Svante 

efterfrågar fördelningen i stämmor och efter kontroll visade det sig att det finns tillräckligt 

med folk för en trestämmig kör. Birgitta S. har bokat hotell men inväntar svar angående 



flygresorna. I nuläget lutar det åt Norwegian som har rimligast tider. Då kan man åka 

kommunalt till Arlanda och med Kerstins taxi hem (3200 kr).  

Styrelsen diskuterade om resan kan sponsras från körkassan. Då kören har bra ekonomi just 

nu och vi har samlat in pengar via torsdagsfikat, anser styrelsen att en sponsring med 1000 

kr/medlem är rimlig. Medresenärer får betala hela resan själva.  

Birgitta S. skickar ut information till de som ska åka med om tider, priser, datum för 

betalning, Oystercard (kort att resa med i London) m.m. Svante tog upp frågan om att kören 

brukar betala dirigentens/körledarens resa. Då ingen i sittande styrelse känner till något 

sådant beslut diskuterades endast frågan. Inget beslut togs. 

 

13) Vårens program 

Styrelsen beslutade att flytta årsmötet från den 4/6 till den 28/5. Enligt stadgarna ska 

årsmötet hållas i maj månad. Kallelse ska skickas ut till alla medlemmar under vecka 18 (fyra 

veckor innan årsmötet).  

Frågan kom upp om vi ska ha något mer framträdande under våren förutom valborg och 

första maj. Svante har inte kontaktat någon angående sång på invigningen av Norvik, men 

ska göra det. Om vi ska ha en vårkonsert bör den ligga innan vi åker till London, anser 

Svante. Styrelsen kom efter en stunds diskussion fram till att söndag den 10/5 är ett bra 

datum. Tiden sattes till 17.00. Kerstin bokar Konstpoolen från kl. 15.00.  

 

14) Vårens möten 

Styrelsemöten under våren: tisdag 18/2 kl. 19.00 hos Svante, måndag 30/3 kl. 19.00 hos 

Kerstin och tisdag 5/5 kl.19.00 hos Siv.  

 

15) Övriga frågor 

Siv har fått önskemål om ett hålslag till kören som kan användas till noter. Styrelsen ansåg 

att det var ett bra förslag och Siv fick i uppdrag att införskaffa ett sådant. 

Födelsedagar under våren: Eva B. fyller 70 år den 3/6, Barbro O. fyller 75 år den 16/9 och 

Jörgen 60 år den 15/12.  

 

16) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 


