
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-02-18 kl 19.00 

Plats: Hemma hos Svante Lööf 

Närvarande:   

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

Frånvarande:  

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 några punkter under övriga frågor. 
 

5) Föregående protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 

 



6) Ekonomi 

Siv rapporterade att det finns 1060 kr i kassan, 37 290,88 kr på Swedbank och 

41 240,14 kr på Resurs Bank, totalt 79 591,02 kr. Fakturor för hyra av NSS lokal, 

dirigentarvode samt sponsring av Londonresan (19 000 kr) är betalda. 

Medlemsavgifterna för vårterminen kommer snart att komma in. Betalningsdatum är 

den 28/2.  

 

7) Lokalhyra  
Birgitta S. har varit på möte på NSS och lyckats övertyga NSS-styrelse att de förlorar 
på att vi inte hyr lokalen. Kören får hyra för samma pris som tidigare, d.v.s. 115 
kr/timme. Om NSS köper BTH-tomten som ligger bredvid varvsområdet, kan priset gå 
upp, men det handlar om 12 % på timpriset och det ska inte vara några problem. 
Villkoret är att det är en NSS-medlem som hyr och kan ta emot fakturan och lämna 
till vår kassör. Då det finns flera NSS-medlemmar i kören löser det sig. Styrelsen 
tackade Birgitta för att hon ordnat detta så bra så att vi slipper leta efter en ny lokal. 
 

8) Skrivelser och rapporter 

Birgitta S. har fått två mail angående London som tas upp under punkt 12.  

 

9) Soppluncher 

Svante har kontaktat kyrkan och fått två datum för körens medverkan vid sopplunch; 

tisdagarna 17/3 och 26/5. De var mycket nöjda med den blandning av allsång och 

konsert som vi hade sist och önskar att vi fortsätter på samma sätt. Luncherna börjar 

kl. 11.30, så kören behöver samlas kl. 10.45 för uppsjungning.  

 

10) Julkonserterna 

Birgitta S. har bokat Sorunda kyrka för julkonsert den 19/12. I Nynäshamn hade vi 

tänkt den 20/12, men det visade sig att det just då kommer att vara något slags 

firande/konsert med anledning av kyrkans 90-årsjubileum. Svante kontaktar kyrkan 

igen för att höra hur det ser ut den 13/12 (Det är luciadagen, men flera i styrelsen 

tror att det inte är något luciafirande i kyrkan längre) alternativt den 12/12. 

 

11) Vårkonsert 10 maj 

På förra mötet bestämdes att vi ska ha vårkonsert den 10/5 kl. 17.00. Kerstin 

meddelade att Konstpoolen är bokad från kl. 14.00. Kören har fått ut och börjat öva 

på ett stort antal nya låtar av varierande svårighetsgrad. Svante har mailat ut ett 

preliminärt program. När det närmar konsert sig får han avgöra om vi ska styrka eller 

lägga till några låtar.  

 

12) England 

Birgitta S. har fått svar på två av de förfrågningar hon skickat ut. Mikael Persson som 

tidigare arbetat i London har kontakt med Paul Thomas i St James´s Sussex Garden 

kyrka. Där ska hållas en kvällsmässa på torsdagen där Babords Halsar skulle kunna få 

medverka. Mer information om detta kommer. 



Phil Hooks, guide på Royal Albert Hall, erbjuder en rundvisning för £11/person. Vi får 

välja en förmiddagsvisning och kom överens om att fredag passar bra.  

Birgitta S. har också en hel lista med olika tips på evenemang, museer och 

sevärdheter. Alla vill kanske inte göra samma sak, men det är trevligt om man är 

några stycken som gör något tillsammans.  

 

Svante har kontaktat Svenska Körförbundet angående tips på ställen där kören 

eventuellt skulle kunna sjunga, men det är svårt i England där de flesta körer har 

någon kyrklig anknytning. Han fick dock kontaktuppgifter till en person som har 

erfarenhet och kanske kan hjälpa till.  

 

13) Övriga frågor 

 Kalendariet Birgitta G. har funderingar på datumen för repetitionerna under 

våren. Flera efterlyser även något extrarep inför konserten. Den 9/4, 

(skärtorsdag) lades till i kalendern och ett extrarep tisdagen den 5/5 kl. 18.30. Då 

skulle det egentligen ha varit styrelsemöte, men detta flyttas till måndag den 4/5.  

 Norvik Svante meddelar att han har fått kontakt med en informationschef på 

Norvik och presenterat idén om att ha en lokal kör på invigningen. Han inväntar 

nu svar.  

 Körfestivalen Svante och Birgitta G. rapporterade att planeringen av körfestivalen 

i höst fortsätter. Det finns en preliminär kalender för perioden 24/10 till 7/11. Där 

finns bl.a. en barnkördag, Mozarts requiem, workshop för herrar, konsert med BH 

och Ösmo/Torökörerna och en gemensam avslutningskonsert med alla körerna i 

kommunen. Lokalfrågan är nöt att knäcka. Det saknas en tillräckligt stor lokal i 

Nynäshamns kommun där alla medverkande körer och publik ryms. En 

intresseförening ska bildas för att bl.a. lättare kunna söka pengar och nu behövs 

några personer som ska sitta i styrelsen. Ingen i BH:s styrelse var intresserad, men 

vi tar upp det på torsdag och kollar om någon i kören vill ställa upp.  

 

14) Nästa möte  

Nästa möte blir den 30/3 kl. 19.00 hos Kerstin. 

 

15) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 


