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STYRELSE SAMMANTRÄDE
Tid

2019-03-11

Plats:

Hemma hos Mikael Olsson

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Anders Larsson

§ 1 Öppnande

Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Styrelsen
Konstituerar sig

Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet den 6 mars. Alla styrelsemedlemmar har
kvar sina uppgifter sedan tidigare. Anna-Karin ordförande, Rikard kassör, Anders
sekreterare, Annica vice ordförande, Heléne vice sekreterare, Ann-Britt körledare,
Weronica, Bertil och Mikael suppleanter.

§ 3 Konserten 31 mars Biljettförsäljningen till konserten med Vocal six den 31 mars går lite trögt.
Anna-Karin meddelar att hon och Agneta kommer dela ut ”flyers” på Maxi i slutet
av veckan. Anna-Karin kontaktar närradion och radio Skaraborg.
Falköpings tidning kommer till kören onsdagen den 20 mars för att göra ett
reportage. För övrigt är det mesta klart inför konserten. Kläder blir helsvart. Heléne
köper glittrigt tyg som ska delas ut till alla körmedlemmar. Dekor av scen blir
”rollupps” med glittrigt tyg. Annika köper buketter med tulpaner i olika färger som
ska delas ut till Vocal six. Dessa får också utgöra en del av dekoren.
Ann-Britt föreslår följande tider inför lördagen och söndagen den 30-31 mars.
Lördag 30 mars:
10.30-12.00 Bygga scen. Samling 12.45 i foajén repetition på scen till kl. 15.00.
Söndag 31 mars:
Samling i foajén kl.9.40. Repetition tillsammans med Vocal six 10.00-12.00.
Lunch c:a 45 min. Fortsatt repetition 12.45-14.15. Kort kaffepaus 15 min.
Genrep 14.30-16.00.
Anna-Karin gör en lista angående intresset för eftersittning på söndagen efter
konserten. Anmälan är bindande eftersom köket vill veta för planeringen skull.
§ 4 Våren

Det som hittills är bestämt är traditionsenlig sång i Plantis på Valborg och sång på
Mössebergsgården 14 eller 21 maj.
Inför hösten bestämdes inget. Vi tittade igenom enkäten som tidigare gjorts och
konstaterade att vi bockat av en hel del av önskemålen.

§ 5 Hösten

Ann-Britt och Heléne redogjorde för nätverksträffen på Vara konserthus där de fått
information om projektet ”Västra Götaland sjunger” som kommer att utmynna i en
stor körkonsert den 10 november. Vi diskuterade om detta skulle vara ett projekt för
hela kören eller om körmedlemmar enskilt ska anmäla sig till detta. Ann-Britt ska
kontakta Simon Ljungman för att få lite mer information gällande repertoar m.m.

§ 6 Julkonsert

Julkonsert kommer det bli i någon form. Vi har fått en förfrågan att vara med på en
välgörenhetskonsert i Torbjörntorps kyrka den 14 december. Inger beslut togs
gällande detta.
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§ 7 Våren 2020

Ann-Britt har fått en förfrågan om något större projekt till våren 2020, som
fortfarande är lite hemligt. Blir detta av kommer det läggas mycket fokus och energi
på den konserten.

§ 8 Orkesterföreningen Eftersom Orkesterföreningen och Mössebergarna fyller 100 år och kommer ha
konsert den 7 april, kommer vi uppvakta dem med en blomma. Anna-Karin ansvarar
för detta.
§ 9 Hemsidan

Anders har lagt in allt arkiv på ett usb-minne som kommer att läggas in på hemsidan
efter hand.

§ 10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat tisdagen den 9 april. Vi ska undersöka vems tur det
är. Anders har koll på detta.

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

