Protokoll
Babords Halsar
Styrelsemöte
2020-11-16 kl 18.00
Plats: Google Meet
Närvarande:
Birgitta Sandberg
Siv Andersson
Jenny Lättman-Masch
Kerstin Grundemark
Birgitta Georén
Gunilla Djupfeldt
Märta Malmberg
Svante Lööf
1) Mötets öppnande
Efter mycket strul med det digitala mötesprogrammet Google Meet som vi använde
idag kunde Birgitta 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 rapporterade att inga förändringar skett sedan förra mötet, förutom att Birgitta S.
fått betalt (3 789,80 kr) för sina utlägg för den inställda Londonresan (enligt bilaga till
dagordningen). Således finns just nu 1156 kr i kassan, 42 970,38 kr på Swedbank och
41 240,14 kr på Resurs Bank. Totalt 85 366,52 kr.
7) Skrivelser och rapporter
Inga skrivelser eller rapporter.
8) Födelsedagar
Jörgen fyller 60 år den 15/12. Siv och Birgitta S. kollar upp om han är hemma på sin
födelsedag och ordnar inköp och leverans av present. Märta föreslog att vi ger
honom en flaska Gammel Dansk istället för en blomma och fick medhåll av flera i
styrelsen.
9) Hur går vi vidare denna termin?
Idag kom ett nytt besked från regeringen om förbud mot allmänna sammankomster
och offentliga tillställningar med fler än 8 personer. Detta, samt att läget ser ut som
det gör gällande covid-19 med ökad smittspridning i samhället, gör att styrelsen
beslutade att resterande körrepetitioner i år ställs in. Nästa styrelsemöte är planerat
till den 12/1 2021. Då tar vi ställning till hur vi fortsätter nästa termin. Svante skickar
ett mail till samtliga körmedlemmar och meddelar detta. Birgitta S. skickar en
julhälsning till alla lite närmare jul.
10) Övriga frågor
Birgitta S. meddelar att hon har avbokat julkonserten i Sorunda. Svante har inte
avbokat Nynäshamns kyrka, men ska göra det snarast så att vi inte måste betala
något.
11) Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir den 12/1 2021. Birgitta S. återkommer med information om
det blir telefonmöte eller någon digital lösning, eventuellt Zoom. Google Meet som vi
använde idag fungerade inte riktigt som väntat. Vi hörde och såg inte varandra
samtidigt, men lyckades på något sätt genomföra mötet ändå. Vi fick oss i alla fall ett
gott skratt, vilket kan behövas i dessa tider.
12) Avslut
Birgitta tackade och förklarade mötet avslutat.
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