
FALKÖPINGS SÅNGSÄLLSKAP
PROTOKOLL  STYRELSE SAMMANTRÄDE 2023-01-10

Tid 2023-01-10

Plats: Mössebergsgården

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

§ 1 Öppnande Anna-Karin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Marknadsföring av FSS 70 års Jubileum
Vi kommer att sätta in en annons i Falköpings tidningen fredag 20/1. Tidningen kommer
även att besöka oss vid ett träningstillfälle för en intervju. Affischerna är klara och skall
sättas upp runt om i vårt närområde. Vi har även varit i kontakt med Radio Skaraborg om ett
reportage

§ 3 Vakter till festen Rakt över disk med Clabbe
Vi kommer att anlita Falköpings vaktbolag. Vi siktar på max 400 besökare vilket innebär 4
vakter. Åldersgränsen kommer vara 18 år då teaterbaren kommer att ha försäljning av
alkohol.

§ 4 Dörrvakter till festlokalen
Även detta kommer att hyras in av Falköpings vaktbolag

§ 5 Fotografering av kören
Frågan och fotograferingen bordlades till ett senare tillfälle. Något vi kan titta på i vår

§ 6 Filma konserten
Frågan diskuterades fram och tillbaks. Vi kommer att undersöka vad det finns för
möjligheter.

§ 7 Klädsel på konserten
Ett alltid lika intressant ämne. Många bra förslag har kommit in. Polo, T-shirt, 70 talskläder,
Solister i 70 talskläder. Klädsel i vit, svart, brun, orange, gul grön osv.
Frågan skall tas upp med kören för att stämma av och bestämma ett förslag.

§ 8 Hemsidan
Denna fråga bordlades

§ 9 Arbetsgrupper
Det kommer att behövas flera arbetsgrupper
Transportgrupp gradänger, Scendekor, Värdar för Clabbe, Discofesten och allt runt det. Mm.

§ 10 Garderoben
Frågan har gått till musikskolan,



§ 11 Ljuset
Anna-Karin fick Winroth och Conny att sköta ljuset. Jaaa

§ 12 Musikerna
Rickard tar fram vad de har fått tidigare tänkt att bli samma summa denna gång också.
Vi bjuder dem även på mat vid vår egen sittning efteråt.

§ 13 Konferenciererna
Ersättningen bestämdes inte men diskussionen var att de skulle ligga i samma härad som
musikerna samt även på mat vid vår egen sittning efteråt.

§ 14 Årsmötet, Datum, Kolla av gruppen
Årsmötet kommer att gå av stapeln den 15/3.
De ledamöter som då ämnar lämna styrelsen är. Mikael Olsson, Anders Larsson och Annika
Klint.

§ 15 Nästa styrelsmöte
7 mars 1830. Men det kommer även att bli ett antal pianomöte inför konserten.

§ 16 Övriga frågor

Körresa diskuterades och det är något vi kommer att titta på efter 70 årsfirandet är klart.

Försäkring för kören. Vi måste ta fram en försäkring för kören till vår konsert.  Vi kommer att
undersöka olika försäkringar för att hitta den som passar oss bäst.


