Föreningsmöte Barnkörveckan 13 juli 2011
Närvarande: Anneli Utas, Gunhild Nyström, Jerry Ståhlberg, Helena Parrow, Viveka Lyberg
Åhlander, Annica Grönhagen, Katarina Stennert, Susanna Jernelöv, Eva-Christina Bergander,
Anna-Carin Arnebjer, Gunilla Berndtsson, Anna Derwinger Hallberg, Yvonne Werkander,
Aviva Katzeff, Cecilia Katzeff, Sylvia Hörling, Lars Lagerstedt, Sven Weinberg, Fatima
Olsson, Anders Olsson, Kerstin Blomstrand, Erik Blomstrand och Nina Wormbs
Sven hälsade välkommen.
Vi hade ingen dagordning utan Sven presenterade tanken med mötet som är att diskutera
framtiden. Men först frågade Sven om det fanns några akuta frågor. Det fanns det inte.
Sven började med att ge bild av läget.
Det ser ut som om veckan går ihop ekonomiskt. Men det verkar bli svårare att hitta
finansiering. Flera av förra årets bidragsgivare ger inte i år eller ger mindre i år. Gotlands
kommun är ett exempel på finansiär som ger betydligt mindre i år.
Föreningen har närmat sig en sorts kapacitetsgräns som gäller både lokaler för verksamheten,
för boende i samband med veckan och när det gäller styrelsearbete. Det behövs nya ledamöter
i styrelsen. Men det är också möjligt att tänka nytt och söka nya samarbetspartners. Det kan
vara en plan B om vi inte hittar en ny styrelse.
Enligt stadgarna ska vi ha årsmöte före september månads utgång. Men det brukar vara
problem eftersom allt inte är färdigt då och vi ofta stått med ett orent bokslut. Vi föreslår
därför att vi istället har ett möte i oktober då ekonomin är helt klar.
Sven inbjöd till diskussion omkring dessa förslag, men gav först ordet till Anna Derwinger
Hallberg, sammankallande i valberedningen.
Anna har inte fått in förslag på nya styrelsemedlemmar. Hon är bekymrad över att många
platser ställs till förfogande.
Viveka Lyberg Åhlander, frågade hur många platser som blir vakanta. Anna har inte frågat
alla men många i styrelsen kommer inte fortsätta. Den slutgiltiga frågan kommer hon att ställa
när veckan är över och arbetet avslutat för året.
Viveka tillade att det låter bra att ekonomin nu verkar fungera, trots allt. Viveka framförde
också ett stort tack till de som arbetat under veckan för att genomföra veckan.
Fatima Olsson undrade vad det största problemet är, om det är brist på pengar. Kan den
sittande styrelsen finnas kvar i kulissen.
Cecilia Katzeff bekräftade att styrelsen har arbetat under året med att dokumentera arbete och
rutiner för att det ska vara lättare att ta över för en ny grupp.
Viveka frågade om styrelsen funderat på om det skulle gå att hitta finansiering för att
arvodera någon för att sköta administration. Lasse Lagerstedt berättade att sådana pengar har
sökts.
Susanna Jernelöv undrade varifrån man söker pengar. Våra huvudsponsorer i år är framför allt
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Region Gotland, Destination Gotland, Kulturskolan
på Gotland och Sparbanksstiftelsen Alfa. Vi har också fått olika typer av stöd från PA-

kompaniet, Gotlandsmusiken, Sällskapet DBW, Gotland, Sudersands Semesterby, Kulturens
Bildningsverksamhet Region Öst, Eskelunds bageri, Keges grosshandel, Löfbergs Lila,
Montessori Friskola Gotland, Sylvis Döttrar, ICA Nära Fårö, Kastås Reklam och
Länsförsäkringar Gotland.
Anneli Utas, från Gotlands Körförbunds styrelse, bekräftade att Barnkörveckan inte är känd
på Gotland.
Nina undrade om det skulle fungera bättre för gotlänningar om det låg en annan vecka, men
det trodde inte Anneli.
Anders Olsson varnade för att lägga det på Gotland eftersom man då skulle kunna tappa några
av de personer man nu attraherar utan att attrahera nya.
Kerstin Blomstrand väckte idén om att ordna kollo för barnen. Anneli bekräftade att man
funderar i sådana termer för att locka Gotlandsbarn, men det kan vara svårt att köra kollo hela
veckan.
Gunilla Berndtsson meddelade att Birgitta på Gåsemora hade tommare förra veckan och det
fanns mer boende. Frågan om att välja vecka kanske inte är av betydelse för gotlänningarna,
men kan vara viktig ändå. Det är svårt att nå ut i media under politikerveckan exempelvis,
som låg parallellt förr i världen. (Det är också svårt, kanske omöjligt, att få ljudutrustning
under politikerveckan, vilket är v. 27.)
Helena Parrow föreslog att man har två övningsställen, ett närmare Visby, och ett på Fårö,
och att man sammanstrålar de sista dagarna, detta för att attrahera gotlänningar.
Eva-Christina Bergander föreslog också att det kanske kunde stimulera auskultationer för
pedagoger som vill arbeta med barn för vidareutbildning. Det är ett område där
Barnkörveckan skulle kunna erbjuda en unik möjlighet.
På fråga bekräftade Helena att upplägget med mötet mellan musiker och författare och med
fokus på barn är unikt i Sverige.
Susanna ställde frågan om det är upplägget eller Fårö som gör veckan attraktiv för dem som
kommer. Hon skulle själv åka nästan var som helst.
Erik Blomstrand hade också intrycket att det inte är så många som har hus på Fårö eller är
sommarboende på Fårö.
Sven gav lite bakgrund till veckan.
Annica Grönhagen ansåg att bakgrunden illustrerar just att Barnkörveckan inte har varit tänkt
för gotlänningar från början utan för Fåröbor och tillresta. Lasse påminde dock om att det
under tidiga år gick en uppsamlande buss på norra Fårö och att det också funnits körer som
besökt veckan från olika delar av landet.
Helena sa att om man vill ta ”sin” vanliga kör och repa under året och komma och ha konsert
tillsammans är det en fördel att det ligger närmare midsommar och inte i juli.

Helena är också representant för musiker och körledare och framförde som sådan att det
känns som om Körveckan har hittat hem på Gåsemora. Antalet lokaler stämmer väl och allt
fungerar.
Annica påpekade svårigheten med boendet och om man kan erbjuda ett paket med boende
vore det attraktivt. En annan vecka skulle vara bra från ett boendeperspektiv.
Karin bekräftade att boendet är ett problem. Men även engagemanget och viljan till ideellt
arbete är problematiskt.
Sven undrar om det fanns några goda råd om hur man kan rekrytera till styrelsen.
Eva-Christina tyckte att det är en god idé att ha arbetsgrupper för att underlätta för styrelsen.
Sylvia Hörling sa att det inte finns brist på idéer. Det som är en bristvara är folk som vill göra
jobbet.
Susanna berättade om en annan förening som hon är med i och som gått från att vara liten till
att vara stor. Det är en professionell intresseförening och där har man helt enkelt höjt
avgifterna för att kunna hantera administrationen.
Anna berättade om Musik i Siljan. Där har man en högre avgift, man samarbetar med stiftet
och tar in musiker bara sista dagarna. Då får man en annan kostnadsbild och verksamheten
går lättare runt.
Anna påpekade också att om Region Gotland och Gotlands kommun ska stödja verksamheten
så måste det vara lätt för Gotlänningar att delta på sina egna villkor.
Kerstin förmedlade en undran från någon i ungdomskören som avslöjade en saknad för den
tid när Barnkörveckan drevs i mindre format.
Nina sa att det mindre formatet också stänger ute.
Nina underströk att även om det är mycket arbete i styrelsen så är det fullt möjligt att sitta
några år. Och de som lämnar styrelsen finns kvar för att hjälpa den nya.
Helena erbjöd sig att vara samordnare för musiker och körledare, vilket var ett erbjudande
som mottogs med entusiasm.
Sven avslutade mötet
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