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Medlemsmöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Ladan, Stora Gåsemora
Datum: 120711
Närvarande: Barbro Aronsson, Sylvia Hörling, Viveka Lyberg Åhlander, Nina Wormbs, Gunilla Berndtsson,
Susanna Jernelöv, Ann-Christine Olsson Behr, Iain Morrison, Christer Sonander, Lotta Ekengren, Margareta
Wanselius, Eva-Christina Bergander, Cecilia Katzeff, Eva Kahn, Sven Winberg, Anna-Carin Arnebjer, Anna
Derwinger Hallberg, Karin Blomquist.
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Mötets öppnande
Föreningens och mötets ordförande Karin Blomquist hälsar välkomna.

2

Information om föreningen, styrelsen och styrelsearbete, ekonomi mm.
 Alla närvarande i styrelsen presenterar sig själva.


Karin informerar lite om föreningens organisation. Det är fem år sedan den nuvarande föreningen
Barnkörveckan bildades, och formen på organisationen ”sätter sig” mer och mer. Alla som deltar i
någon av körerna är också medlem i föreningen. Som ideell förening förutsätter den delaktighet
av medlemmarna för sin verksamhet.
En enkel, men mycket viktig, uppgift för att hjälpa Barnkörveckan är att helt enkelt sprida
information om den. Berätta om den för de man kan tänka sig är intresserade. Barn, föräldrar och
tonåringar och, inte minst, vuxna som kan tänkas vilja delta i vuxenkören!



Föreningens kassör Anna Derwinger Hallberg berättar översiktligt om ekonomin.
Omsättning: Föreningen har cirka 350 000 kr i omsättning.
Inkomsterna består framför allt av deltagarsavgifter, men förstärks också av:
Bidrag, från Region Gotland och från sponsorer
Inträden vid konserterna
Försäljning under veckan
Kostnaderna består i huvudsak av:
Arvoden till de medverkande, dvs musiker och körledare
Resor och boende för de medverkande
Hyra för lokaler (vilken är sponsrad, men ändå är en utgift)
Ljudet under konserterna (som också är sponsrat, men ändå är en utgift)
Notkostnader
Marknadsföring, dvs affischer och annat informationsmaterial och spridning av dessa
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Valberedningen
Sven Winberg, representant för valberedning i föreningen, berättar. Årets styrelse består av åtta
personer, det kan dock vara både fler och färre. Man kan också vara adjungerad/”satellit” – ledamot.

Till nästa års styrelse kommer det vara en del vakanser, så känner man att det skulle vara roligt att
engagera sig lite mer under året än att ”bara” vara här och sjunga under veckan, ta kontakt med
Sven!
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Årsmöte 7 oktober 2012
Plats och tid ej bestämd än, men det blir i Visby och närmare information kommer på hemsidan.
Välkomna!

5

Övriga frågor
Nästa år är det 25-års jubileum för Barnkörveckan.
En idé är att göra en ny upplaga av den bok som gavs ut i samband med 15-års jubileet, kompletterad
med det material som kommit till sedan dess.
Det är mycket glädjande att Barnkörveckan har gehör just nu för sin verksamhet, och kanske ger det
oss framöver möjligheter att synas/marknadsföra oss i fler etablerade sammanhang och tillsammans
med annan barnkultur.
Några avslutande reflexioner; Är barn överhuvudtaget intresserade av jubileum…?
Kanske ska vi fira med en jättetårta nästa år?
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Mötets avslutande
Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:

Justerat:

Barbro Aronsson, sekreterare

Karin Blomquist, ordförande

