FALKÖPINGS SÅNGSÄLLSKAP
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2021-11-21

STYRELSE SAMMANTRÄDE
Tid

2021-11-10

Plats:

Mössebergsgården

Närvarande:

Anna-Karin Lidström, Ann-Britt Werner, Rikard Gustavsson, Bertil Westergren, och
Heléne Ottosson

Ej närvarande:

Anders Larsson, Annica Klint, Weronica Darius och Mikael Olsson

§ 1 Öppnande

Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Julkonserten

Följande beslut togs Angående den kommande Julkonserten söndagen den 12
december på Mössebergsgården:
Namn: Äntligen! Jul med Falköpings Sångsällskap
Tid: Vi bestämde oss för två konserter. Kl.17.00 och 19.00.
Antal biljetter: Vi bestämde oss för att släppa 160 st biljetter till varje föreställning,
så kommer det inte bli så trångt i lokalen.
Biljettförsäljning: Rikard fixar biljetter till Nortic och Anna-Karin har pratat med
Maxi som också ska sälja biljetter.
Pris: Vuxen 150 kr Ungdom 100 kr (upp till 16 år)
Marknadsföring: Weronica lovade att ansvara för affisch och annons till Facebook
och Instagram. Vi beslutade oss för att inte ha någon annons i FT.
Klädsel: Valfritt Rött/Svart Enfärgat
Musik: Stefan Karlsson på piano
Ljud: Ann-Britt lovade prata med Conny.
Övning: Konsertdagen preliminär tid från kl. 14.00
Gradänger: Bertil organiserar
Anna-Karin har pratat med serveringen som kommer ha öppet fram till kl. 19.00.

§ Tillägg 17/11

Den 17 november kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att
uppvisa vaccinationsbevis för personer som är över 18 år vid arrangemang inomhus
där fler än 100 deltagare vistas. Eftersom detta ska börja gälla från och med den 1
december tog styrelsen ett beslut via mejl att vi också kommer begära
vaccinationsbevis vid entrén.
Weronica ber Maria trycka detta på affischen och Rikard skickar ut information på
mejl till alla som köpt biljetter med möjlighet att ev. lösa in biljetter om inte
personen är vaccinerad. Texten på sociala medier ändras också så det blir klart och
tydligt vad som gäller.
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