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Plats:

Mössebergsgården

Närvarande:

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

Ej närvarande:

Anders Larsson och Mikael Olsson

§ 1 Öppnande

Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Medborgarskolan

Johanna Ström från Medborgarskolan var på plats och berättade hur de jobbar.
Hon informerade oss om vad de kan hjälpa till med:
Marknadsföringsbidrag
Skriva ut noter (kanske inte så aktuellt i dagsläget när vi får dem digitalt)
Annonsbidrag
Lokaler till övningsdagar
Betala ut arvode till musiker (eftersom Falköpings Sångsällskap är en förening)
Ge bidrag till utbildning, exempelvis en extern körledare som kommer till oss för en
inspirationsdag.
Alla kulturarrangemang ska rapporteras till Medborgarskolan. De gör reklam för oss
och vi gör reklam för dem genom att ha med deras logo på affischer och hemsidan.

§ 3 Kultur och Fritid

Anna-Karin och Rikard rapporterade ifrån mötet med Kultur och fritid. Anledningen
till att vi inte blev tillfrågade om Valborg i Plantis var att kommunen beslutat att
lägga ner den traditionen eftersom besöksantalet minskat med åren. Motiveringen
var att Mössebergsgården har liknande firande med sång på kvällen.
Vi kommer fortsättningsvis få ett kulturbidrag ifrån kommunen.

§ 4 Jubileumskonserten Vi gick igenom alla förslag som kommit in ifrån körmedlemmar. Vi var imponerade
av hur mycket roliga idéer som kommit in. Vi diskuterade fram och tillbaka vilket
tema konserten skulle ha, men landade i att ha en 70-tals konsert, med de bästa
låtarna från 70-talet. Körmedlemmar får skicka låtförslag till Ann-Britt.
Anna-Karin har varit i kontakt med Teaterbaren angående fest på kvällen efter
konserten och fått ett prisförslag på meny. Vi diskuterade detta fram och tillbaka om
vi ska sälja konsert/festbiljett till allmänheten, eller om vi ska ha en körfest.
Anna-Karin ska ta fram fler förslag till nästa möte.
§ 5 Övningslokal

Vi diskuterade övningslokal till hösten och beslutade oss för att fråga
Mössebergsgården och vi kan fortsätta hyra in oss där eftersom lokalen är större och
luftigare än Musikskolans lokal.

§ 6 Övriga frågor

Medlemsavgiften. Styrelsen har beslutat att inte ta ut någon medlemsavgift för
vårterminen eftersom vi började terminen senare än vanligt och för att ekonomin är
god, då vi inte haft så mycket utgifter.

Nästa styrelsemöte:

Måndagen den 13 juni kl. 18.00 på Teaterbaren.

Anna-Karin tackade styrelsen för visat intresse och förklarade
mötet avslutat.

Heléne Ottosson
Vice sekreterare

Anna-Karin Lidström
Ordförande

