
 

 

Protokoll  

Babords Halsar  

Styrelsemöte  

 

2020-10-12 kl 17.00 

Plats: NSS (inomhus)  

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 med tillägg av två punkter under övrigt.  
 

5) Föregående protokoll  
Föregående mötes protokoll godkändes. 
 
 
 
 



6) Ekonomi 

Siv rapporterade att fakturorna för hyra av NSS lokal och vårt webbhotell One.com är 

betalda. Det finns just nu 1156 kr i kassan, 46 760,18 kr på Swedbank och  

41 240,14 kr på Resurs Bank. Totalt 89 156,32 kr. 

 

7) Skrivelser och rapporter 

 Birgitta S. har fått ABF´s kultur- och studiemagasin för hösten.  

 Siv meddelar att One.com, som är vårt webbhotell, har fått ny uppdaterad 

plattform och ny utformning av faktura. I dagsläget står Siv som ansvarig, men 

hon anser sig själv inte ha den kompetens som krävs för att bl.a. få support. Hon 

föreslår därför att ansvaret flyttas till webbansvariga d.v.s. Lotta och Lena A. De 

skulle då även få i uppdrag att undersöka om One.com är det bästa alternativet 

för BH eller om det finns andra företag som passar oss bättre vad gäller krav på 

utformning av hemsidan, support och kostnad.  

 Som tidigare meddelats är ”Körfestivalen” uppskjuten till nästa år och Svante 

uppger att han och Unni beslutat att det p.g.a. läget inte heller blir någon 

gemensam konsert med Ösmo-Torö kyrkokör i november.  

 

8) Födelsedagar 

Jörgen fyller 60 år den 15/12. Det är ett tag kvar så vi avvaktar med att bestämma 

hur vi firar honom.  

 

9) Hur har det fungerat på övningarna?  

Sedan den 24/9 har kören varit uppdelad i två delar (över och under 70 år) och 

repeterat varannan vecka. Herrarna har dock varit med varje gång. 70+-gänget har 

bara hunnit ses en gång och då ledde Birgitta G. kören eftersom Svante var sjuk. 

Övningarna känns mer effektiva, men tiden går snabbt. De flesta tycker att det är 

svårare att sjunga med avstånd och att inte ha sina vanliga stämkompisar bredvid sig. 

Det blev även lite ojämn fördelning i stämmorna, främst 1:a sopran där Märta är 

ensam i 70+-gänget. Detta kanske kan lösas genom att Birgitta G. sjunger 1:a sopran 

under hösten. Det känns bäst att hålla sig till FHM rekommendationer och inte 

blanda åldersgrupperna just nu.  

Svante tycker att det fungerar bra och anser att vi ska fortsätta på det här sättet ett 

bra tag framöver. Kerstin och Svante har varit och tittat på Gröndalsskolans aula 

tillsammans. Det skulle fungera att var där allihop med avstånd, men det kommer att 

vara svårt att höra varandra. Vi skulle kunna vara där någon gång emellanåt. Enligt 

Kerstin skulle det inte kosta något då hon jobbar där och det bara blir någon enstaka 

gång.  

 

10) Övrigt 

 Julkonsert Svante tog upp frågan om vi ska ha julkonserter i år. Det är fortfarande 

förbjudet att ordna evenemang med fler än 50 personer. En ändring var på gång, 

men eftersom antalet smittade av covid-19 återigen ökar kvarstod  



50-personersgränsen. Styrelsen diskuterade fram och tillbaka och alla fick 

möjlighet att säga sin mening. Då själva kören skulle utgöra ungefär 25 personer 

blir det inte mycket publik på en konsert. Dessutom skulle det bli problem med 

hur vi skulle stå på säkert avstånd och samtidigt höra varandra. Flera ansåg att 

det inte känns värt besväret att repetera in en julrepertoar när det inte blir så 

stor publik. Några kanske inte heller vågar vara med på konsert och vill då kanske 

inte öva på jullåtar. Att sjunga utomhus är svårt i normalfall, men ännu svårare 

med avstånd. Att spela in eller livesända en konsert kräver teknik som kören inte 

har tillgång till. Även om det känns trist att inte få ha någon julkonsert bestämdes 

tillslut att vi ställer in julkonserterna i år. Svante skickar ut ett mail till samtliga 

körmedlemmar angående detta beslut.  

 

 Medlemsavgift ht -20 Siv undrade hur vi ska göra med medlemsavgiften för 

hösten. I våras ställdes repetitionerna in efter tio gånger och denna termin blir 

det inte heller så många reptillfällen för var och en då vi bara repeterar varannan 

vecka. Hyran och dirigentarvodet blir också lägre då vi bara repeterar två 

timmar/vecka. Siv föreslår att eftersom kören har en hyfsat god ekonomi just nu 

skulle vi kunna ha avgiftsfritt den här terminen. Detta höll styrelsen med om och 

beslut togs. Siv skickar ett mail med information till körmedlemmarna.  

 

11) Nästa möte  

Nästa möte blir den 16/11 kl. 17.00 på NSS.  

 

12) Avslut 

Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 Birgitta Sandberg   Jenny Lättman-Masch 

Ordförande    Sekreterare 

 

 


