
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-08-18 kl 17.00 

Plats: NSS altan  

Närvarande:  

Birgitta Sandberg 

Siv Andersson  

Jenny Lättman-Masch 

Kerstin Grundemark 

Birgitta Georén 

Gunilla Djupfeldt 

Märta Malmberg 

Svante Lööf  

 
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  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
 
 
 



6) Ekonomi 

Siv rapporterade att det just nu finns 1156 kr i kassan, 50 320,18 kr på Swedbank och 

41 240,14 kr på Resurs Bank. Totalt 92 716,32 kr. Då kören inte har varit igång har det 

inte hänt så mycket. Några födelsedagsblommor har köpts och dirigentarvodet är 

draget.  

 

7) Återbetalningar  

Birgittas S. har lagt ned många, många timmar på Londonresan som inte blev av. Vi 

hade blivit lovade att få tillbaka de pengar vi betalat för hotellet, men inget hände 

trots många mail och telefonsamtal. Till slut skrev Birgitta S. ett långt och detaljerat 

mail där hon tog upp alla aspekter för kören angående den inställda resan. Detta gick 

vägen och äntligen kom ca 72 000 kr tillbaka, vilket var mycket bra då vi betalat ca 

79 000 kr. Birgitta S. tycker att vi ska vänta någon vecka till för att se om även 

resterade belopp kommer in. I annat fall få vi ta att det blir en förlust på ca 300 

kr/person. Styrelsen berömde Birgitta S. för hennes idoga arbete med detta.  

 

8) Skrivelser och rapporter  

Alla i styrelsen har fått inbjudan till digital utbildning genom ABF.  

Svante meddelar att de ska ha möte om ”Körfestivalen” den 3/9. Han har också varit i 

kontakt med Unni Eriksdotter i Ösmo då hon undrade om Babords Halsar fortfarande 

var intresserade av att ha en gemensam konsert med Ösmo/Torö kyrkokör i 

november. Svante svarade att vi vill det, men att vi måste avvakta eftersom vi inte 

vet hur det blir med covid-19 vad gäller våra repetitioner, 50-personers-regeln o.s.v. 

 

9) Födelsedagar  

Barbro O. fyller 75 år den 16/9. Då kören troligen inte kommit igång då köper Siv 

blommor och ser till att de kommer hem till Barbro. Den 15/12 fyller Jörgen 60 år. Vi 

får se hur läget är då.  

 

10) Start i höst 

Birgitta S. har skickat ut Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller 

körverksamhet till alla i kören. Dessa måste vi förhålla oss till. Svante föreslår att vi 

inte startar nu den 20/8 som planerat utan att vi avvaktar några veckor för att se hur 

det utvecklas med nya fall av covid-19 när skolorna startar och folk återkommer till 

sina jobb efter semestern. Efter det har vi ett nytt styrelsemöte och beslutar hur vi 

går vidare. Svante kan då t.ex. skicka ut ett eller flera förslag till kören om hur vi 

skulle kunna repetera. Då får var och en ta ställning till om man vill/vågar börja ses 

igen. Kanske övar halva alten och halva sopranstämman samt baryton jämn vecka 

och resterande halva ojämn vecka. Då skulle vi kunna hålla två meters avstånd och 

vara i NSS lokal som ändå är ganska rymlig. Förslaget att sjunga utomhus är inte så 

bra anser Svante, som efter att ha hört sig för med andra körledare förstått att det är 

svårt att höra varandra, vilket gör att det låter illa och körmedlemmarna blir 



besvikna. Gällande julkonserterna, om de kan genomföras, säger Svante att om vi 

håller oss till den gamla, väl inövade repertoaren kan vi klara det utan att ha så 

många gemensamma repetitioner.   

 

11) Styrelsemöten under hösten 

Styrelsen kom överens om att ses ytterligare tre gånger under hösten:  

Måndag 14/9 kl. 17.00 på NSS. Birgitta G. tar med fika.  

Måndag 12/10 17.00 på NSS. Siv tar med fika. 

Måndag 16/11 17.00 på NSS. Märta tar med fika. 

Vi bokade även in första mötet nästa år: 

Tisdag 12/1 2021 17.00 på NSS. Jenny tar med fika. 

 

12) Övrigt  

Inga övriga frågor.  

 

13) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


