Protokoll från styrelsemöte i Föreningen Barnkörveckan på Fårö
Datum 15 juli 2010, kl. 13.15 - 14.30
Plats: Kansliet på Fårö kursgård
Närvarande: Maria, Anna, Sven, Lasse, Karin (delar av mötet), Lotta och Nina
Adjungerad till första punkten: Lena Sköld, Ung i Kör
1. Framtiden
Lena Sköld från Ung i Kör närvarade under första delen av denna punkt för att ge oss
sin och Ung i Körs syn på Barnkörveckan. En utgångspunkt för Ung i Kör är att allt
som har med barn och sång att göra och som finns och fungerar bör inte ta slut. Förra
året fick vi pengar från riksorganisationen och det var ovanligt. Men man kan absolut
argumentera för att Barnkörveckan är en riksangelägenhet. I år har vi fått regionala
pengar.
Sven frågade om det fanns möjlighet att också få administrativ hjälp från Ung i Kör
och/eller om man kunde tänka sig att gå in som huvudman. Lena svarade att det var
svårt att frigöra administrativa resurser under det närmaste året, bland annat pga att
man tagit på sig sådana i ett arrangemang i Malmö. Ung i Kör kan däremot hjälpa till
att sprida information om Barnkörveckan.
Lena betonade att vi bör framhålla tydligare vad Barnkörveckan är på Fårö. Det som
är unikt är att det är en familjevecka, att det finns bredd och att kompetensen är så hög
bland körledare och musiker. Samarbetet mellan författare och musiker, vilket
resulterar i att det skrivs ny musik till ny text är också unikt.
Vårt nya institutionella sammanhang som medlemmar i Sveriges Körförbund bör
också kunna hjälpa till med att sprida information om veckan till körsångare i landet.
Under andra delen av denna punkt gick vi laget runt och diskuterade hur var och en
såg på sin framtid i styrelsen för Barnkörveckan. Flera aviserade osäkerhet inför nästa
år. Styrelsearbetet har tagit mycket tid från många och vi var överens om att vi
behöver förändring inför nästa vår. Arbetet måste rationaliseras på något vis,
alternativt behöver vi söka medel för att anställa någon på deltid.
2. Frågor att lösa för resen av årets Barnkörvecka
•
•
•

•

Kompletterande affischering. Vi beslöt att sätta upp affischer på de ställen som
är centrala och där det ännu inte finns några. På några ställen är också redan
uppsatta affischer nedtagna och vi får göra ett nytt försök.
Fixa konsertlokalen - bemanning fredag fm. Vi behöver städa på Stora
Gåsemora. Vi ses på morgonen på fredag. Sven meddelar på vuxenkören att vi
behöver hjälp.
Parkering och annat på Stora Gåsemora. Det har kommit vissa anmälningar på
våra listor men det saknas också folk. Tyvärr var listorna inte tillräckligt
utförliga och de borde också ha cirkulerats i vuxenkören och inte bara suttit på
kansliet. Vi får lära oss till nästa gång. Det verkar dock finnas folk till det mesta
utom parkering.
Röjning av lokalen. Det mesta bör gå att röja redan på lördag eftermiddag. Då
finns också mycket folk att tillgå, i alla fall på Stora Gåsemora.

3. Utvärderingsmöte
Det är viktigt att vi har ett möte snart där vi går igenom och utvärderar både veckan
och arbetet som lett fram till den. Detta bör ske i augusti när vi fortfarande har en rad
saker aktuella. Efter att ha bläddrat i de almanackor som var med beslöt vi att
återkomma till frågan på e-post och bestämma datum när semestrarna var över.
4. Förberedelse inför Årsmötet 18 september
Årsmötet äger rum i samband med Fårönatta den 18 september. En rad dokument
måste sammanställas innan. Vi får återkomma även till det.
5. Övriga frågor
Sven hade ett förslag på dagordning för föreningsmötet senare på eftermiddagen. Det
godkändes av styrelsen.
Mötet avslutades

