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STYRELSE SAMMANTRÄDE
Tid

2019-06-03

Plats:

Teaterbaren

Närvarande:

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

§ 1 Öppnande

Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Kommande konsert Aktivitet som vi inbjudits till den 20 oktober tackar vi nej till på grund av många
andra olika deltaganden och aktiviteter. Tveksamhet i detta sammanhang vad gäller
kvalitet på ljudet. Eventuellt kan vi medverka på annat sätt i detta sammanhang, till
exempel genom att genomföra flash-mob.
10 november planerar vi att delta i ”We are voice” i Vara konserthus.
Förutsättningarna dock lite oklara. Om allt verkar OK när vi får mera info så räknar
vi med att delta som kör.
Det planeras för julkonsert i Torbjörntorps kyrka (välgörenhetskonsert) och i
Fredriksbergs kyrka den 14 och 15/12 2019. I Torbjörntorp kl. 16:00 den 14/12 och
i Fredriksberg kl. 18:00 den 15/12 vad det verkar just nu. Samma repertoar båda
gångerna.
Inbjudna till välgörenhetskonsert i Floby kyrka i början av april 2020. Oklart vad
gäller medverkan, liksom vad gäller solister, exakt program och dag. Det får
diskuteras vad gäller detta när mera info finns.
Det planeras också, dock utan att vara helt klart, för musikalkonsert med Falköpings
Orkesterförening med Klas Wiljergårdh och Anders Stenholm som solister sista
helgen i april 2020. Dvs. sannolikt 25 eller 26 april 2020. Vissa tveksamheter vad
gäller lokal, repertoar och ljud. Fortsättning följer.
§ 3 Körstart VT 2019

Körstart höstterminen 2019-08-21.

§ 4 Webbplats

Ett möte mellan Weronica Darius, Mikael Olsson och Anders Larsson planeras till
slutet av augusti 2019. Prioriterade områden för webbpublicering är medlemssidor
och konsertlista.

§ 5 Ekonomi

Ekonomin i föreningen är fortsatt god.
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§ 8 Orkesterföreningen Information om formerna för Mössebergarnas jubileum fanns ännu inte tillgänglig
vid mötet. Medverkan kan bli aktuell.
§9. Uppvaktning

Det noterades att Gunilla Borromei inte blivit uppvaktad på sin födelsedag. Anders
ordnar ”träd” och det hela får bli efter sommaren.

§ 10 Nästa möte

Nästa styrelsemöte är planerat onsdagen den 14 augusti hos Rikard.

§11 Avslut

Anna-Karin tackade styrelsen och delade ut sommarpresenter. Anna-Karin fick i sin
tur en sommarpresent från styrelsen.

Vid protokollet

Justerat

Anders Larsson
Sekreterare

Anna-Karin Lidström
Ordförande

