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 STYRELSE SAMMANTRÄDE 

 

Tid 2019-08-14 

 

Plats: Hemma hos Rikard Gustavsson 

 

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 Mössebergarnas  Gällande Mössebergarnas dag den 17 augusti var Ann-Britt tveksam till om 

      Dag 17 aug det kommer bli av eftersom endast 2 sopraner och 2 tenorer anmält intresse. Beslut 

tas efter onsdagens övning. Förhoppningsvis kommer fler än de som tidigare anmält 

intresse. En annan osäkerhetsfaktor var vädret eftersom prognosen inte ser så ljus ut 

inför lördagen.  

   

   

§ 3 Körstart Körstart blir den 28 augusti, för alla som inte ska medverka den 17 augusti. 

 Eventuellt kommer det någon eller några nya herrar. Ann-Britt ska lyssna på någon 

kommande onsdag. På alt sidan är det kö, men ev. någon ”gammal” körsångare 

kommer tillbaka. 

 

§ 4 We are voice Kommande konsert den 10 november med ”We are voice” diskuterades. Vi 

bestämde att kören står för kostnaden för kördagen d.v.s 125 kr/körmedlem. Lunch 

och fika ingår i priset. Transport kommer ske gemensamt i egna bilar. Viktigt är att 

de som vill vara med ska anmäla sig till Ann-Britt innan den 23 augusti.  

 Noter och inspelade stämmor finns i ”We are voice” appen som laddas ner till 

telefon eller surfplatta. 

 Övningstillfällen gemensamt med andra körer kommer bli i Vara måndagen den 

 2 september 18.30-21.00 alternativt Skövde tisdagen den 3 september. Samåkning 

bestäms vid vår första körövning. 

 Konsertdagen är det samling i Vara kl. 13.00 för gemensam lunch. Därefter 

repetition och konsert på kvällen kl. 18.00. 

  

  

§ 5 Julkonserterna Två Julkonserter är inbokade. Lördagen den 14 december kl. 16.00 i Torbjörntorp 

kyrka då Gudhems Hembygdsförening står som arrangör och söndagen den 15 

december kl. 18.00 i Fredriksbergskyrkan då vi arrangerar konserten. 

 Intäkterna i Torbjörntorps kyrka ska gå till välgörenhet. 

 Vi diskuterade angående pianist och vi föreslog Stefan Karlsson. Ljudet 

diskuterades också. Förslagsvis Conny. Anna-Karin och Rikard ska ha ett möte med 

Gudhems Hembygdsförening för att fastställa biljettpris och vem som ska stå för de 

olika kostnaderna. Förslagsvis delar vi på kostnaderna. 
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§ 6 Mars 2020 Vi har tackat ja till att medverka i Floby kyrka den 29 mars. Lions i Floby 

arrangerar och solist blir Henrik Åberg (känd från TV som ”Elvis”) Vi har ännu inte 

fått någon repertoar. 

 

§ 7 April 2020 26 april kommer vi göra musikal konsert på Stadsteatern tillsammans med 

Falköpings orkesterförening. Klas Wiljegård och Anders Stenholm kommer som 

gästsolister.  

 

§ 8 Hemsidan Inget nytt. Weronica, Mikael och Anders ska ha ett möte i slutet av augusti för att få 

igång medlemssidan. 

  

§ 9 Ekonomin Ekonomin är fortsatt god. 

 

§ 10 Nästa möte Nästa möte blir hos Annica tisdagen den 1 oktober kl.19.00 

 

 

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

mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid protokollet  Justerat 

 

 

 

 Heléne Ottosson  Anna-Karin Lidström 

 Vice sekreterare  Ordförande 

   


