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STYRELSE SAMMANTRÄDE
Tid

2019-01-07

Plats:

Hemma hos Ann-Britt

Närvarande:

Anna-Karin Lidström, Ann- Britt Werner, Annica Klint, Weronica Darius, Rikard
Gustavsson, Mikael Olsson, Bertil Westergren och Heléne Ottosson

Ej närvarande:

Anders Larsson

§ 1 Öppnande

Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Utvärdering

Vi utvärderade Julkonserterna. Det kom fram många positiva kommentarer: Kul att
göra två konserter på två dagar i stället för två konserter samma dag. Bra ljud,
duktiga musiker. Kul att så många kunde utantill trots att vi inte haft så många
övningstillfällen. Roligt med många nya och ”gamla” solister. Barnen som livade
upp konserten och verkligen bjöd på sig själva. Lena var en fantastisk konferencier
som band ihop det hela på ett härligt vis. Bra uppslutning i publiken. Vi sålde 880
biljetter. Ekonomiskt gick konserten på plus. Positivt att kören kunde bjuda på mat
till medlemmarna på eftersittningen. Den enda negativa kommentaren var för lite
körlåtar och för få ”kända” Julsånger. Inslaget med tomten blev lite för långt första
konserten.

§ 3 Vocal six

Konserten med Vocal six den 31 mars börjar ta form. Noter och inspelningar har
skickats ut. Vi kommer göra 6 låtar tillsammans med Vocal six och 2 eller 3 egna
låtar.
Ann-Britt ska titta på några A capella låtar vi tidigare gjort såsom Viva la vida eller
Forget you. En ny låt Goliat har också kommit in som förslag.
Eftersom Vocal six står för arrangemanget av konserten bokar de också ljud och
ljus. Ann-Britt kontaktar Larry för att se vilket ljud de beställt.
Falköpings Sångsällskap har inget ekonomiskt ansvar för konserten, men kravet är
att vi säljer minst 300 biljetter . Förslag till affisch kom från Vocal Six innan Jul,
men eftersom vi är så bortskämda med snygga affischer tog Weronica tag i det och
tillsammans med Maria Falegård tog de fram en fantastisk affisch. Rikard fixade
med Nortic så att biljetter blev tillgängliga. Annonsering om konserten gick ut på
Facebook redan innan Jul och biljettförsäljningen har satt igång. Vi diskuterade
annonsering i någon tidning och Weronica skulle kontakta Vocal six och höra hur
de tänker. Vi räknar med att bygga scenen på lördagen och repa på söndagen
tillsammans med Vocal Six. Konserten är klockan 17.00.

§ 4 Hemsidan

Weronica har uppdaterat hemsidan med den nya affischen. Saknas gör fortfarande
inloggning för körmedlemmar där vi kan lägga protokoll m.m.

§ 6 Ekonomin

Rikard meddelade att ekonomin är god. Julkonserten gav c:a 20.000 kr över i
kassan. Pengar som är bra att kunna ge tillbaka till medlemmarna i form av fika
eller buss till kommande resor m.m
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§ 7 Framtid

Våren blir som vanligt Valborg och konsert på Mössebergsgården.
Vi diskuterade konserter till hösten. Många idéer kom fram och vi tittade lite på
medlemmarnas önskelista, men beslutade inget. Rikard har fått en förfrågan att vara
med på Julkonsert i Torbjörntorps kyrka den 3:dje advent. Inget beslut togs eftersom
det hänger på övrig planering inför hösten.

§ 8 Årsmöte

Årsmöte blir den 6 mars efter övningen på Musikskolan. Styrelsen föreslår att
terminsavgiften blir oförändrad.

§ 9 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat till tisdagen den 12 mars kl.19.00 hos Mikael Olsson.

Anna-Karin tackade värden för mycket god mat, styrelsen för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerat

Heléne Ottosson
Vice sekreterare

Anna-Karin Lidström
Ordförande

