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Protokoll från styrelsemöte Barnkörveckan, BKV, via skype den 13 mars
2011.
Närvarande:
Sven Winberg
Karin Blomqvist
Lars Lagerstedt
Cecilia Katzeff
Sylvia Hörling
Katarina Stennert

1. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
2. Protokoll från förgående möte.
Lades till handlingarna.
När vi går in i dropbox och gör ändringar i dokument, lägg till egen signatur.
3. Allmänna rapporter från föregående möte förutom punkterna i dagordningen.
Lars har kontakt med Lennart Malmer angående en filmsekvens på ca 15-30 minuter som
BKV som kan visa i utställnings sammanhang och i förankrings-/marknadsföringsyfte. Samt
en något kortare version som kan läggas ut på hemsidan. Lars kontaktar LM och meddelar att
vi behöver filmerna senast 1 april 2011.
4. Informationsfrågor (hemsidan; Karins informationsblad, faktabladet mm).
Spara och lägg upp egna bilder i dropbox som kan användas i marknadsföringssyfte så vi kan
få ett bildkartotek. Stockholmsgruppen kommer träffas den 17 mars hemma hos Sven. Den 15
april kommer Sven till Gotland och kan delta i Gotlandsgruppens möten framöver när det är
lämpligt. Lars har tagit fram ett underlag från Sudersand angående vandrarhemmet och stugor
som de skall hålla till BKV april ut. Karin har tagit fram ett fint och informativt faktablad. Det
ska kompletteras med BKVs logga. Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar,
www.gotland.net, www.helagotland.se har uppmärksammat BKV.
Karin ordnar ett nytt avtal med gotland.net.
Karin avvaktar annonsering inom Barn- och ungdomsförvaltningen ifall vi kan ge dem ett
erbjudande vilket Karin och Sven kommer diskutera mer.
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Information till stiftet, Ung i Kör, Kulturskolan och BuF kommer Karin att gå ut med. Sven
och Karin kommer diskutera vilka erbjudande vi kan ge till våra sponsorer t ex ”VIPbiljetter”och återkommer till styrelsen Lars har pratat med Guteinfo angående en länk tillbaks
till BKV.
5. Ansvar- och arbetsfördelningslistor.
Angående uppdragslistorna/ansvar- och arbetsfördelningslistor håller Karin dem uppdaterade,
maila Karin vid förändringar. Det är allas ansvar att titta igenom listorna och se ifall något
skall läggas till och hålla dem aktuella.
Vi kom överens om att fördela ansvaret som följer:
Kansligruppen
Katarina & Annica
Serveringgrupp
Sylvia
Lokaler, boende, logistik
Sylvia
Konstnärligt ansvarig
Sven
Programgrupp
Karin
Text/infogrupp
Karin
Följande grupper ska Sven och Karin diskutera vidare:
Förankringsgrupp
Blandat
Finansieringsgrupp
Sven kommer presentera listorna för Stockholmsgruppen till veckan.
6. Anmälningsläget.
Ca 100 anmälningar har kommit in till dags datum och vi har fått in ca 15 000 i avgifter. Sven
kommer be Nina om att redovisa var 14:e dag.
Viktigt att var och en sprider info ang. BKV till sina egna nätverk genom till exempel
Facebook, Twitter mm.
Använd hemlig kopia vid större utskick så inte alla kan se allas adresser.
En uppmaning är att vi snarast och senast till påsk ska komma ut med en folder, infoblad och
lägga ut information på hemsidan. Att vi marknadsför BKV kontinuerligt och målet är att allt
informationsmaterial skall vara klart senast till påsk.
7. Vinterverksamheten
(sportlovet; ”Kör på Gotland” maj 2011; Folkhälsodagarna 9-15 maj 2011; inställt program 3
april på Wisby Strand).
Det blev ingen medverkan från BKV under Vinterfestivalen på Fårö. Gotlands Barn- och
Ungdomskulturmässa Wisby Strand den 3 april är inställd.
Kör på Gotland blir det i maj och Folkhälsodagarna är mellan 9-15 maj där vi kan
marknadsföra BKV. Katarina tar fram ev ytterligare förslag till styrelsen om vad BKV skulle
kunna göra i samband med dessa dagar.
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Karin och Cecilia kommer ha kontakt till veckan angående affischering.
Lars har varit i kontakt med ett företag som tillverkar magnetiska dekaler och undrar ifall det
kunde vara något för BKV. Lars tar fram ett kostnadsförslag och mailar ut till styrelsen.
Karin ska prata med Anna Derwinger ifall hon har några klistermärken kvar som vi kan
använda oss av.
8. Årets barn- och ungdomsförfattare 2011 Mårten Melin.
Han är jätteglad för att få vara med på BKV och har redan skrivit en låt till BKV, han är enligt
Karin bra på skrivarverkstäder. Gå in på hans hemsida om titta: www.martenmelin.se. Han
kommer vara på Fårö från tisdag till söndag och bo på Sudersand.
9. Ansökningar om bidrag och sponsring (se skickade på dropbox).
Sven har skrivit till DBW och Länsförsäkringar. 25 000:- har kommit in från Kronprinsessans
Margarethas minnesfond. Karin ska prata med Montessoriförskolan men avvaktar tills hon
och Sven har diskuterat erbjudande till våra sponsorer vidare. Sven och Cecilia kommer
kontakta Rotary och Sparbanken Gotland. Lars har kontakt med Destination Gotland. Förra
året fick BKV vinterpriser för alla resenärer vilket var mycket fördelaktigt.
Vi diskuterar ifall vi kan erbjuda våra sponsorer VIP konsertbiljetter i ett snyggt utförande.
Karin och Cecilia tittar vidare på det och återkommer till styrelsen.
Sven och Karin pratar vidare med Länsmusiken och tar fram ett formellt
kontrakt.
Vi betalar en deltagaravgift till Körförbundet och får ett bidrag efter hur många deltagare vi
har under BKV på grund av att vi är en tillfällig kör.
Karin och Cecilia skriver ansökningar till region Gotland om bidrag till BKV för 2011.
10. Tröjfrågan (Sylvia).
Sylvia får fria händer angående utformning av BKVs tröjor 2011 i samarbete med
MargarethaWanselius och Lise-Lott Ekengren. Sylvia efterfrågar antalet tröjor från 2009
vilket Sven ska ta fram. Karin tar fram loggan och en textremsa till tryck på tröjorna.
11. Div. programfrågor
Programkrock med Eldkvarn. Sven tar kontakt med Lena Björk-Franzén om att vi vill att hon
börjar sin konsert 18:30 med ungdomskören och återkommer till styrelsen med svar.
Vaya Quartet, Bulgarisk vokalkvartett, kan möjligtvis var med på BKVs allsångskväll på
tisdagen under Barnkörveckan. Dessutom ges de möjlighet att de en egen konsert i ladan på
onsdagen..
Notfrågan; vem äger egentligen sångerna? BKVs sångbok finns på förlaget. Karin pratar med
Örjan om en ev ny, utökad upplaga och återkommer till styrelsen.
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Nedan följer hur veckan i stort kommer se ut:
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

ungdomskväll
allsångskväll med gästartister
egen konsert, skrivarverkstad på eftermiddagen
författarkväll, skrivarverkstad på eftermiddagen
konsert med minisar och bubblor (em) samt ungdomskören (18 30)
konsert på em med barnkören samt med vuxenkören på kvällen(19 00)

Återstår att få in programpunkter med Rädda Barnen och Fårö Hembygdsförening i
programmet liksom en avslutande buffé med medverkande och deltagare.
12. Övriga frågor
Nästa sammanträde; Samarbete med Rädda Barnen och samarbete med hembygdsföreningen;
Valberedning.
BKV har fått pengar från Kronprinsessans Margarethas minnesfond pga. att vi har samarbetat
med Rädda Barnen. Sven undrar hur samarbetet ska se ut i framtiden och han får styrelsens
uppdrag att diskutera saken med Rädda Barnen.
Under BKVs vecka måste det kanske pågå parallell verksamhet. Till exempel med Rädda
Barnen, ev gästartist, samarbete med hembygdsföreningen. Styrelsen kommer med ett mer
konkret förslag i april.
Angående valberedningen har Karin varit i kontakt med Mats Hallberg som vill tänka på
saken. Sven kommer bearbeta Stockholmsgruppen för att få fram en medlem i
valberedningen.
Nästa möte är den 17 april kl. 15-17.
Det finns en del logistiska frågor som vi behöver återkomma till. T ex att Håkan Sund och
Mårten Melin inte kommer att vara bilburna. Deras transporter behöver lösas.
Vid datorn Katarina Stennert
Justeras: Sven Winberg

