Protokoll
Babords Halsar
Styrelsemöte
2020-03-31 kl 19.00
Plats: Telefonmöte
Närvarande:
Birgitta Sandberg
Siv Andersson
Jenny Lättman-Masch
Kerstin Grundemark
Birgitta Georén
Gunilla Djupfeldt
Märta Malmberg
Svante Lööf
1) Mötets öppnande
Efter en del tekniskt strul för att alla skulle kunna ansluta till telefonmötet kunde
Birgitta förklara mötet öppnat.
2) Sekreterare
Jenny är sekreterare.
3) Justeringsman
Birgitta justerar.
4) Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, med tillägg av några punkter under övrigt.
5) Föregående protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

6) Ekonomi
Siv meddelade att det finns 1300 kr i kassan, 58 560,88 kr på Swedbank och
41 240,14 kr på Resurs Bank. 20 800 kr i medlemsavgifter har inkommit. Totalt
101 101,02 kr.
Intäkterna från körfesten den 14/3 räckte inte riktigt till för att betala utgifterna.
Detta berodde delvis på att flera anmälda blev sjuka och inte kunde delta. Siv föreslår
att körkassan kan stå för förlusten (88kr), vilket ingen i styrelsen protesterade emot.
Siv tar också upp hyran av lokalen på NSS den 14/3, ca 2600 kr. Den ska faktureras till
Gunilla men hon har inte hört ett ljud. Gunilla mailar fakturan till Siv när den
kommer. Eftersom vi inte har några övningar på NSS framöver blir det färre timmar
att betala för, så Siv föreslår att festhyran får gå på den vanliga terminsavgiften. Inte
heller detta hade styrelsen något emot.

7) Lokalhyra
Birgitta S. har avbokat alla torsdagar och tisdagar terminen ut. Endast torsdagen den
28/5, då årsmötet är planerat, är fortfarande kvar. Eventuellt kan vi ha årsmötet
utomhus och då är det bra om vi kan komma in och koka kaffe.
8) Skrivelser och rapporter
Birgitta S. har fått mail från Cecilie Jørgensen Strømmen, norska sjömanskyrkan i
London, som hälsar och hoppas att vi kan komma dit någon gång framöver. Just nu är
kyrkan stängd.
Birgitta S. har fått ”Kultur och studiemagasinet för våren” från ABF. Detta läggs åt
sidan. Det har även kommit mail från ABF ”Folkbildning i Coronatider – hur kan vi
stötta er?”. Birgitta S. har mailat detta vidare till styrelsen för information. De som
har andra typer av kurser t.ex. tyska kan kanske fortsätta köra digitalt, men det känns
i nuläget svårt att ha digitala körrepetitioner. Kerstin har hört att man kan använda
Zoom, (liknar Skype), men det gäller ju att alla i kören kan koppla upp sig. Märta
undrar om vi inte kan repetera utomhus nu när det blir varmare. Birgitta S. berättar
att NSS haft möte ute och det funkade och hördes bra. Svante tycker att det var synd
att våra repetitioner blev avbrutna nu när vi hade så bra flyt. Om det blir varmare
kanske vi kan försöka öva ute, men han tror inte på digitala lösningar. Vi får avvakta
och se hur det blir framöver.
9) Soppluncher och valborgsmässofirande
De planerade soppluncherna 17/3 och 26/5 är inställda p.g.a. rekommendationerna
från myndigheterna för att undvika smittspridning av Corona. Valborgsmässofirandet
på Lövhagen är också inställt. Birgitta S. förmodar att första maj firandet också blir
inställt eftersom första-maj-tågen är inställda, men hon vet ej bestämt.

10) Julkonserterna
Svante har tidigare kontaktat Nynäshamns kyrka angående julkonserten, men de
kunde inte ge något besked just då. Den 20/12, då kören tänkt ha julkonsert, ska
kyrkan ha 90-årsjubileum. Hur ser det ut den 12/12 eller 13/12? Kanske kan vi ha
konsert både i Sorunda och i Nynäshamn den 19/12, om vi justerar tiderna? Svante
kontaktar Nynäshamns kyrka igen och ser om de vet mer nu.
11) Vårkonsert 10 maj
Vårkonserten som var planerad till den 10/5 är inställd p.g.a. Corona-viruset. Kerstin
har avbokat Konstpoolen. Nisse Skogmyr var mycket förstående.
Birgitta S. har haft kontakt med tidningen ”100 % Nynäshamn” och meddelat att
konserten är inställd.
12) England
Birgitta S. meddelar att hon väntar på att få tillbaka pengar från hotellet. Det är två
månader kvar tills vi skulle ha åkt och de tar det som är akut och ligger närmre i tiden
före oss. Birgitta S. har också en kontaktperson på flygbolaget som kommer att
meddela om flyget blir inställt. Då får vi tillbaka bokningsavgiften. I annat fall förlorar
vi de 1000 kr/medlem som betalats ur körkassan. Den 6 april ska Birgitta S. få besked.
13) Födelsedagar
Nisse fyllde 60 år den 18 mars. Siv har skickat ett grattiskort med ett presentkort på
Plantshopen på 200 kr.
Eva fyller 70 år den 3 juni. Om inte läget ändras skickar Siv en likadan present till
henne. Alternativt kan vi ge henne presenten på årsmötet.
14) Övrigt
a) Hur blir det med sång på Norviks invigning den 2/5? Svante har mailat
informationsansvarig två gånger men inte fått svar. I nuläget är det kanske ändå
inte aktuellt, då vi inte kommer att kunna öva tills dess och restriktionerna
angående sammankomster med över 50 personer kan kvarstå.
b) Hur gör vi med årsmötet? Birgitta S. säger att man kan ha telefonkonferens på
samma sätt som styrelsen haft möte idag. Det kräver dock disciplin och att alla kan
ansluta sig (det var lite problem idag med bara sju deltagare). Svante undrar om vi
kan ha mötet på dagen då det är varmare, men på vardagar jobbar flera och på
helgerna är det sjösättningstid och inte ledigt på NSS. Märta säger att mötet kan
vara ute hos henne på Torö. Siv föreslår att vi kan ses och grilla i Pumpviken. Vi
behåller datumet tills vidare och ser hur läget är när det närmar sig slutet av maj.
c) Nästa möte är planerat till den 4/5 kl. 19.00 hos Siv, men detta flyttas till den 5/5.
Vi har telefonmöte även då. Kanske ska vi prova en annorlunda tid, typ 18.47? Idag
var det svårt att komma fram då det troligen var hög belastning precis kl.19.00.

d) Körfestivalen. Birgitta G. och Svante rapporterar att det inte varit något nytt
möte. Nästa möte är planerat till den 16/4. De har fått i uppgift att lämna
synpunkter. Våra förslag är att ha en gemensam konsert med alla körer, ett lite
kortare program förslagsvis på Banantorget, samt en konsert med Ösmo/Torökyrkokör och Babords Halsar. Svante lämnar in förslaget.
Det var ingen i kören eller styrelsen som frivilligt anmälde sig för att vara med i
den intresseförening som ska bildas för att administrera festivalen. Eventuellt kan
Svante och/eller Birgitta G. ställa upp.
e) Svante har haft kontakt med Niklas Liljehammar som vill göra en skiva med
körsång på en av låtarna. Han kommer att skicka noter till Svante som sedan kan
skriva ett körarrangemang. Styrelsen tycker det låter som ett roligt uppdrag. Kören
kan kanske få ut noter eller stämmor och öva hemma.
15) Avslut
Telefonmötet avslutades.

Birgitta Sandberg

Jenny Lättman-Masch

Ordförande

Sekreterare

