
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-09-14 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 meddelade att det inte hänt någonting sedan förra mötet. Det finns således  

1156 kr i kassan, 50 320,18 kr på Swedbank och 41 240,14 kr på Resurs Bank.  

Totalt 92 716,32 kr. 

 

7) Skrivelser och rapporter 

▪ Alla i styrelsen har fått mail om ABF:s kursutbud.  

▪ Svante rapporterar att han varit på möte om ”Körfestivalen” med Katarina 

Rudérus och Unni Eriksdotter. Där beslutades att det inte blir någon festival i år 

utan denna, samt den planerade workshopen för herrar, skjuts upp till nästa år. 

Vad gäller den gemensamma konserten med Ösmo/Torö kyrkokör och Babords 

Halsar i november bestämde Svante och Unni att avvakta ännu ett tag. 

Kyrkokören har inte heller börjat repetera. Svante lämnade några av BH:s  noter 

som Unni kan titta på under tiden.  

▪ Birgitta S. har haft kontakt med Sorunda församling. De vill väldigt gärna att BH 

har julkonsert som planerat. De tror att det kommer att gå att hålla sig till 

rekommendationerna om 50 personer då det inte brukar vara så stor publik.  

 

 

8) Födelsedagar 

Barbro O. fyller 75 år den 16/9. Siv ordnar så att blommor skickas hem till henne.  

 

9) Hur är läget med körsång? 

Kerstin föreslår att kören kan repetera i Gröndalsskolans aula. Där skulle vi kunna 

sprida ut oss ordentligt och kunna öva alla tillsammans. Hon har hört sig för om vi 

skulle få hyra, men inte fått besked om något pris. Svante är inte helt övertygad om 

att lokalen är lämplig, då den är byggd för att ljudet ska höras från scenen och inte 

tvärt om. Kerstin och Svante kom dock överens om en tid då de går dit och ser hur 

det verkar med akustik m.m.  

 

Svantes förslag är att dela upp kören i två delar (halva alten och halva 

sopranstämman) och öva varannan vecka. Barytonstämman behöver vara med varje 

gång. Vi skulle då öva på NSS som vanligt, men hålla avstånd, korta ned tiden till två 

timmar (18.30–20.30). Vi hoppar över fikat och gör istället en paus då vi vädrar ur 

lokalen ordentligt. För att följa FHM rekommendationer samt undvika diskussioner 

kom styrelsen överens om att vi delar upp kören så att de som är över 70 år träffas 

jämna veckor och de som är under 70 år ses ojämna veckor med start 24/9.  Svante 

mailar ut förslaget till övriga körmedlemmar. Att öva på det här sättet gör vi för att få 

börja sjunga igen efter det långa uppehållet. Förutsättningar och rekommendationer 

kan komma att ändras under hösten. Det vore naturligtvis roligt om vi kan ha 

julkonsert, men just nu är ambitionerna inte så höga utan det viktiga är att komma 

igång. Vi fortsätter med de låtar vi övade på innan uppehållet.  

 



10) Övriga frågor  

Inga övriga frågor.  

 

11) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


