Protokoll från styrelsemöte per capsulam 1 juni 2010
Följande beslut har den senaste tiden fattats löpande genom e-post och telefon.
Detta har skickats ut och godkänts av Lotta, Sven, Anna, Karin, Nina och Maria.
Vi har beställt 100 runda och 100 avlånga dekaler ho Visby Screen. Nina ansvarar.
Karin Cyrén har tagit fram tryckoriginal.
Rose Lagercrantz ger skrivarverkstad för barn i Barnkören vid två tillfällen under
veckan, tisdagar och torsdagar. Nina har konstruerat en anmälningsblankett, postat
nyheten på hemsidan och skickat ut info till dem som redan är anmälda i Barnkören.
Att arrangera auskultation för körledare och musiklärare visade sig ta mer tid än vad
styrelsen kunde uppamma. Kontakten med körledarna om andra frågor har dominerat
och vi måste prioritera våra resurser. Det verkar lämpligt att ta upp diskussionen om
auskultation för 2011 under sommaren.
Karin har ansökt om stöd till kulturverksamhet hos Gotlands kommun.
Maria och Anna har varit i kontakt med Kulturens bildningsförbund som kan ge oss
2 000 kr, samma summa som Sensus. Både Anna och Maria valde Kulturens. De
kommer att räkna alla körrepetitionerna som cirklar och konserter som kulturprogram.
Även eftermiddags- och kvällsverksamheterna kommer att räknas in, vet inte riktigt
som vad. Så fort vi har planeringen klar med alla rep, eftermiddagsverksamheter m.m.
rapporterar Maria det till Kulturens.
Maria har ställt frågan till Britta Backlund Rödland, som är körledare för
Kulturskolans gosskör, om kören kan medverka vid invigningen av Barnkörveckan.
Hon själv är positiv men måste få besked från killarnas föräldrar om har möjlighet att
vara med. Det är ju alltid svårt att få ihop hela körer på sommaren men
förhoppningsvis ska det funka.
Trots ihärdigt sökande efter någon som kan hålla i småbarnsverksamhet, Maria och
Anna har varit i kontakt med flera, har ingen kunnat ställa upp. Denna idé får därför
skjutas upp till kommande år.
Läget på bostadssidan är som följer:
• Stuga för 4 personer + en extrabädd är beställd på Fårö Kursgård för Rose och
hennes familj.
• Stuga för 6 personer är beställd på Fårö Kursgård till Helena Parrow och
hennes familj.
• Ett dubbelrum för Leif Å och hans fru är beställd på Fårö Kursgård.
• Ida ska bo på Kalbjerga.
• Maria är erbjuden lägenhet på Kalbjerga gård hos Kerstin Kalström och ska,
enligt vår överenskommelse, bekräfta själv med Kerstin K.
Med anledning av fråga som uppstått om utformning av kontrakten med de
medverkande görs följande klargörande:

Föreningen Barnkörveckan på Fårö ersätter resa med billigaste färdmedel eller med
bil om det krävs för transport av musikutrustning och eller medföljande anhöriga ToR
bostaden- Nynäshamn och ToR Fårö från Visby samt med Destination Gotland till
Visby ToR samt för boende under uppdragets genomförande. Medverkandes anhöriga
får delta kostnadsfritt som kördeltagare.

