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Protokoll styrelsemöte Barnkörveckan på Fårö den 12 december 2010 kl. 10.15 - 12.00
via Skype.
Närvarande: Cecilia Katzeff, Karin Blomquist, Annica Grönhagen, Nina Wormbs, Sven
Winberg, Lars Lagerstedt och Sylvia Hörling.
1. Förslag till dagordning för mötet
Dagordningen godkändes.
2. Protokoll och arbetsanteckningar från föregående möte.
Båda lades till handlingarna.
3. Valberedning
Styrelsen har ett uppdrag från årsmötet om att utse en valberedning bland deltagarna i
Stockholmsgruppen och Gotlandsgruppen. Fram till januarimötet sonderas möjligheter
i respektive grupp. Vi diskuterade önskvärd kompetens och erfarenhet.
4. Resultaträkning 2010-11-20 för Barnkörveckan.
Sven kommenterade utgiftsposten 2002 som innehöll både hyra och slutfest. Den
bifogade ekonomiska redovisning till årsmötet ger en mer rättvisande bild av
ekonomin. Karin har arbetat med att komplettera underlaget till Kulturens
Bildningsverksamhet. Den intäkten kommer till nästa års verksamhet och ligger alltså
utanför bokslutet för 2010.
5. Firmateckning för Barnkörveckan nov 2010 till årsmöte 2011.
Sven är nu firmatecknare. Vi beslöt att även Karin Blomquist, som vice ordförande,
får rätt att teckna firma. Detta gäller henne enskilt, precis som för Sven. Nina fick i
uppdrag att göra ett protokollsutdrag som skickas till Handelsbanken i Fårösund.
6. Möte med Gotlandsgruppen sedan förra styrelsemötet.
Annicas excelfil över arbetsflödet hade skickats ut. Det är en utgångspunkt för vidare
arbete. Man kan lägga till en flik om finansiering och en om marknadsföring och
information. Gotlandsgruppen tittar vidare på detta till nästa möte.
7. Kommande styrelsemöte i Stockholm 29 januari 2011. Synpunkter på
målsättning och upplägg.

2

Vi bör diskutera både stora och små frågor 29 januari bl a uppläggningen av 2011 års
Barnkörvecka, informationsfrågan, medverkande, finansiering, indelning i
arbetsgrupper, ansvarsfördelning etc. De regionala grupperna ses innan dessa en gång.
Möjligen ska vi ses hela styrelsen ytterligare en gång under våren i mars eller i april.
Det får framtiden avgöra. Vi kommer i alla händelser mötas i de regionala grupperna
och regelbundet på Skype.
8. Barnkörveckans medverkan på vinterfestival på Fårö 4-6 mars 2011.
Vi diskuterade möjligheterna att delta, men tyvärr är flera bortresta under själva
veckan och den mån vi kan delta på något sätt får det bli i en ”light-version”. Sven tar
kontakt med Georg Riedel för att höra om han är intresserad. Vi återkommer till
frågan vid nästa möte.
9. Styrelsens hemläxa från förra mötet om spridning av information om
Barnkörveckan 2011.
Annica föreslog att man kan lägga in en rad längst ner i sin mail. Det gäller både
styrelsen, kördeltagare och andra som kommunicerar om Barnkörveckan. Hon arbetar
på förslag som inkluderar en logga.
Nina har satt dit en Gilla-knapp på hemsidan för Facebook som man kan trycka på.
Cecilia har funderat på hur man kan sprida bland ungdomarna och föreslog att vi
skulle sprida information om Barnkörveckan via en Facebook-grupp, att vi skulle
inventera våra kontakter med olika ungdomskörer för att informera dem,
I Körförbundets tidning skulle man kunna försöka få in en artikel om sommarens
Barnkörvecka. Cecilia meddelar att nästa manusstopp är den 21 januari 2011. Karin är
intresserad av att skriva en artikel tillsammans med någon i januari. Vi skulle behöva
hitta lite bilder bland våra egna som vi vet att vi kan använda och som vi lagrar
centralt. Var och en funderar och letar. Samma artikel kan användas i
Vinterfastlänningen.
Vi skulle behöva ha information på hemsidan som vi själva och vem annars som vill,
lätt kan hitta och använda. Visst material som finns sedan tidigare kan läggas ut.

10. Medverkande 2011.
Sven har, som meddelats tidigare, haft samtal med de medverkande för att höra hur de
ser på nästa års vecka och hur verksamheten kan utvecklas från deras perspektiv. Flera
goda idéer har kommit upp som kan förverkligas. Sven har också en lovande idé om
en vuxenkörledare.

11. Övriga rapporter
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Frågan om att göra en skiva av sommarens konserter är inte löst. Sven har talat med
berörda, men inte fått det material som behövs för en vidare behandling. {Enligt vad
som framkom direkt efter mötet har Stefan O den gångna veckan skickat en CD till
Stefan N för bedömning.}
Sven har skrivit till Postkodstiftelsen. Han arbetar vidare på den kontakten.
Karin har träffat rektorn för Kulturskolan om samarbete, och det var ett bra samtal.
Karin har vidare kontakt med länsmusiken på Gotland som Sven också har skrivit till.
Sven och Sylvia har haft kontakt med Birgitta på Stora Gåsemora om ett underlag för
en offert till Barnkörveckan.
12. Övriga frågor
Karin ser ett behov av att sätta upp en affisch om Barnkörveckan likt den om Stark
och Riedel. Cecilia och Karin har kontakt om det.
13. Mötet avslutades

Vid protokollet

Nina Wormbs
sekreterare

Sven Winberg
ordförande

