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Protokoll från styrelsemöte Barnkörveckan, BKV, via skype den 16 april 2011.
Närvarande: Sven Winberg, Karin Blomqvist, Lars Lagerstedt, Cecilia Katzeff, Sylvia
Hörling, Katarina Stennert, Annica Grönhagen, Nina Wormbs
1. Fastställande av dagordningen
2. Protokoll från föregående möte (se Dropbox)
Kort rapport i filmfrågan. Vi får avtala att den inte sprids.
Spridning av information pågår. Anteckningar från möte i Stockholmsgruppen finns i
Dropbox. Protokollet lades till handlingarna.
3. Ev. rapporter om aktuellt sedan förra styrelsemötet utöver dagordningen
Inga rapporter utöver dagordningen fanns.
4. Informationsfrågor; hemsidan, affischer, broschyrer, utskick, film mm
Cecilia har gjort en fin affisch som ligger på Dropbox. Hon har använt en bild av
Rebecca Lagercrantz. Cecilia ordnar så att kontrast mellan bild och text framträder
tydligare.
Vi måste fundera på hur vi ska få medlemmarnas godkännande att visa bilder på
sångare på nätet. Ett sätt är att låta detta ingå som en kryssruta i nästa anmälan.
Vi kan ha ytterligare en flik till höger om körledare och musiker.
Det är svårt med boende på Fårö.
Vi skaffar inga nya dekaler eller strips till bilar innan vi har sålt slut från förra året.
Det är möjligt att göra ett vykort av affischen. Sylvia tar reda på vad det kostar.
5. Anmälningsläget
Drygt 170 anmälda i dagsläget. Nina kommer lägga upp anmälningsarket på Dropbox.
Direktutskick till barnfamiljer på Fårö skulle kunna vara en bra sak med tanke på att
det är svårt med boende. Det gäller också familjer som bara är sommarboende. Lasse
undersöker om det går att få tag på adresserna.
Vi diskuterade möjligheten att Ung i Kör ger rabatt till vissa grupper. Det är dock
svårt
Vi funderade på varför det är så få små barn som är anmälda.
6. Möte med medverkande
Sven redogjorde för de olika mötena med de medverkande som han har haft. En
redogörelse har också skickats ut till styrelsen. Vi diskuterade den.
7. Ansökningar, beviljade bidrag mm (se Dropbox)
DBV har beviljat oss 5 000:- och Margaretastiftelsen 25 000:-.
Vi har inte fått från Länsförsäkringar.
Vi väntar på besked från Sudersands camping.
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Vi väntar också på besked från kommunen. När det gäller verksamhetsstöd från
Gotlands region så sker det tidigast 30 april men vi vet inte om vi får stöd.
Ytterligare några ansökningar har gått in och ska gå in.
8. Tröjfrågan
Vi väntar på text från Mårten Melin som kan användas på tröjan.
Det är viktigt att de som arbetar och som man kan fråga syns i vimlet. Förra året hade
vi knappar.
9. Logistik under Barnkörveckan; Faktabladet; Besök på Stora Gåsemora 17 april
Sven har uppdaterat faktabladet och det är distribuerat i styrelsen.
Under söndagen behöver vi hjälpa till med att röja upp. Frågan restes vilka som är
kvar.
Vi diskuterade pianon. Vi kan inte använda det gamla svarta och behöver hitta fler att
hyra. Sylvia undersöker.
Avslutningsmiddagen kommer att äga rm på Stora Gåsemora och i Vinor krogs regi.
Pris och innehåll är inte bestämt.
Sylvia, Annika och Karin kommer tillsammans med Sven och Lasse att göra ett besök
på Gåsemora den 17 april. Då kommer flera saker säkert att dyka upp.
Vi anlitar listorna i övrigt när det gäller vad som återstå att göra rent praktiskt.
10. Volontärläget/volontärsamordning
Eva Kahn har meddelat att hon ska fundera vidare på hur man rekryterar volontärer.
Det är en viktig uppgift eftersom det är många sysslor som ska uträttas under själva
veckan.
Familjen Blomstrand kan även i år arrangera grillkväll men behöver hjälp av några
fler. Efter den 16 maj kan vi göra ett utskick till föräldrarna till körsångarna i
Ungdomskören för att fråga om hjälp.
11. Valberedning
Det finns ännu inga namn på valberedning. Vi har frågat runt en del, men fått nej.
12. Nästa möte
19 maj kl. 19. En timme.
13. Övriga frågor
Samverkan med Gotlands körförbund. Karin har haft ett möte för att undersöka
samarbete. En idé är att Barnkörveckan skulle kunna bli en del av Gotlands
körförbunds verksamhet. Det skulle kunna innebära fördelar för båda parter. Vi vill
gärna kunna söka egna pengar och ha kvar vår egen styrelse, men körförbundet bör
kunna ha en representant i vår styrelse. Vi är i grunden positiva men måste diskutera
de exakta formerna ytterligare.
Vid protokollet
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