
  

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-05-05 kl 18.00 

Plats: Telefonmöte  

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Gunilla Djupfeldt 

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

 

1) Mötets öppnande  
Alla lyckades ansluta till telefonmötet utan problem idag och Birgitta kunde förklara 
mötet öppnat.  
 

2) Sekreterare  
Jenny är sekreterare. 
 

3) Justeringsman  
Birgitta justerar. 
 

4) Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 
 

5) Föregående protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
 

 



6) Ekonomi  

Siv meddelade att det inte skett någon förändring sedan förra mötet. Således finns 
1300 kr i kassan, 58 560,88 kr på Swedbank och 41 240,14 kr på Resurs Bank. Totalt 
101 101,02 kr. Siv har även fått besked från Skatteverket att vi inte ska betala någon 
skatt i år heller. Ansökan gäller fem år i taget.  
 

Enligt tidigare diskussion och beslut förtydligas att Svantes arvode höjs med 100 kr till 

250 kr i timmen från den 1/1 2020.  

 

7) Återbetalningar  

Birgitta S. meddelar att det fortfarande är för tidigt att få tillbaka pengarna från 

hotellet i London. De tar bokningarna efterhand och håller kontakt. När pengarna 

betalats tillbaka kommer Birgitta att betala ut dem via Swish till de som har det och 

till övriga ta reda på ett konto. Två körmedlemmar har betalt in de 1000 kr som skulle 

tas från körkassan. De kommer naturligtvis att få tillbaka även denna summa.  

 

Birgitta G. undrar hur det blir med hyran för NSS lokal nu när kören har ställt in 

repetitionerna. Enligt Birgitta S. slipper vi betala för de tillfällen vi inte utnyttjat 

lokalen. 

 

8) Skrivelser och rapporter  

Birgitta S. har skickat ut information om ABF:s utbildningar. Ingen i styrelsen är 

intresserad i nuläget. 

 

Birgitta S. och Siv rapporterar att det nu löst sig vad gäller körens webbhotell. Under 

lång tid har det varit problem med att ändra till Sivs namn, men nu ska det fungera 

enligt Siv.  

 

Siv meddelar att hon har lämnat årets kassabok till revisorn Ingela.  

 

9) Födelsedagar - Eva Bach  

Eva fyller 70 år den 3 juni, vilket togs upp på förra mötet. Då det troligtvis blir ett 

årsmöte anser alla i styrelsen att det är trevligare och mer personligt att fira henne 

där.  

 

10) Årsmötet 

Birgitta S. har satt in kallelse till årsmöte i dagens Nynäspost och dessutom mailat 

kallelsen alla tidigare. Handlingarna ska skickas ut två veckor innan mötet. Birgitta S. 

skickar ut verksamhetsberättelse och Siv skickar ut budgetförslag och övriga 

handlingar. Förra året hade vi med torsdagsfikat som en punkt, men eftersom ingen 

har klagat och vi fått in ca 7000 kr enades styrelsen om att inte ta upp det på mötet i 

år.   

Valberedningen har gjort sitt jobb och styrelsen kommer att se likadan ut ytterligare 

ett år. Eftersom Ann-Marie, som står som revisorssuppleant, har slutat behöver den 



posten tillsättas. Revisorn Ingela anser att det egentligen inte behövs, men det är bra 

om det mot förmodan skulle hända något. Det finns redan en punkt på 

årsmötesdagordningen gällande detta, så vi ser till att tillsätta platsen då. 

  

Var ska årsmötet hållas? Styrelsen diskuterade olika alternativ eftersom vi under 

rådande corona-restriktioner inte kan vara inomhus med tillräckligt avstånd. För att 

vara säkra på att ha gott om plats enades styrelsen om att vi har årsmötet utanför 

Lövhagens café, på gräset kl 18.00 torsdagen den 28/5. Vi skickar ut ett mail där det 

tydligt står tiden (vi brukar annars ha årsmöte kl. 19.00), att var och en kan ta med en 

stol, valfritt fika, vårsånger/noter samt kläder efter väder.  

 

11) Sommaraktivitet?  

Enligt Birgitta S. och Svante finns önskemål från flera körmedlemmar att ses. Alla är 

överens om att det skulle vara trevligt, men frågan är om vi kan vi bestämma något. 

Svante framhåller att vi ju inte vet hur det ser ut framöver eller i sommar vad gäller 

rekommendationer och förbud. Vi måste vara förnuftiga och se hur det utvecklas, 

särskilt då de flesta i kören är i riskgrupp. Inget beslut togs utan vi avvaktar.  

 

12) Start i höst  

Ingen vet hur läget är i höst men vi måste planera för att börja repetera igen i 

augusti. Styrelsen bestämde startdatum till den torsdagen den 20/8. Birgitta S. gör 

ett sedvanligt kalendarium med alla torsdagar och skickar ut vid årsmötet.  

 

13) Nästa möte 

Då det inte blev något styrelsemöte hos Kerstin den 31/3 gör vi ett nytt försök den 18 

augusti kl.19.00. Beroende på restriktionerna kanske vi kan vara utomhus. Birgitta S. 

säger att vi annars kan vara inne på NSS där det är stort nog att sprida ut sig.  

 

14) Övrigt   

a) Medlemsavgift. Siv tog upp medlemsavgiften för nästa år. Då vi inte har kunnat 

öva halva denna termin, föreslår Siv att vi sänker avgiften till 600 kr för hösten. 

Ekonomin är bra just nu, så det skulle fungera. Styrelsen är överens om att det är 

ett bra förslag. Det finns redan en punkt angående medlemsavgiften på 

årsmötesdagordningen, så vi tar upp det på årsmötet och bestämmer hur det blir. 

b) Julkonserter. Svante har åter varit i kontakt med Nynäshamns kyrka angående 

julkonserten. Varken den 19/12 eller 20/12 är ledig eftersom det är 90-

årsjubileum och förberedelser inför detta. Eventuellt kan det fungera den 12/12 

eller 13/12, men de kan inte ge något klart besked ännu. Svante försökte förklara 

att vi måste boka i tid så förhoppningsvis återkommer de med ett svar före 

september.  

c) Körfestivalen. Birgitta G. och Svante har inte något ny information just nu. Ingen 

vet om vi ens kan repetera i augusti, men planeringen för att det ska bli en 



festival fortlöper. Kanske kan vi få lite mer information på årsmötet 28/5, 

eftersom det ska hållas något sorts möte samma dag.  

 

15) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. Tekniken fungerade bättre idag, men 

tyvärr blev Birgitta G. utloggad vid två tillfällen.  

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 


