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Protokoll från styrelsemöte Barnkörveckan, BKV, via skype den 16 juni 2011.
Närvarande: Sven Winberg, Karin Blomqvist, Lars Lagerstedt, Cecilia Katzeff, Sylvia
Hörling, Katarina Stennert. Förhinder: Annica Grönhagen
1. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
2. Protokoll från förgående möte.
Tidigare diskussion om bildpublicering berördes igen. Vi inhämtar inte samtycke av alla utan
försöker ta bilder där inte personer kan identifieras. Och om personer kan identifieras så
inhämtar vi samtycke från dem. Nästa år har vi en punkt i anmälan där detta ska hanteras.
Limegröna tröjor med texten ”Jag finns!”. Bild på tröjan läggs ut på hemsidan.
Det blir inga vykort i år för våra bildunderlag var för dåliga.
Kulturskolan ger stort stöd till Barnkörveckan genom att låna ut en hel del utrustning som
pianon, pallar, belysning mm..
3. Anmälningsläget
Nina gick igenom anmälningsläget. Det är fullt i barnkören, men vi kan ta en och annan
eftersläntrare i de andra körerna. Antalet anmälningar ligger inom budgeten även om man
räknar med gratisplatserna
4. Budget och finansiering
Vi diskuterade budget. Det underströks att det är bra om det framgår i materialet vad som är
säkra intäkter och vad som är just budgeterad intäkt.
Sven påpekade att det finns osäkerhet i flera poster men det är framför osäkerhet om en del av
intäkterna som dock troligen är underskattade.

5. Informationsmaterial
Cecilia har gjort VIP-biljetter och diplom och arbetar med affischen. Informationsbladet är
delvis klart. Nina är ansvarig för att trycka upp diplom och informationsblad. (Hon ser också
till att deltagarlistorna finns till uppropet.)
Notfrågan diskuterades. Eftersom repertoaren fortfarande planeras och diskuteras mellan de
medverkande är det inte klart vilka noter som kommer att behöva kopieras eller beställas från
förlag. Sven håller kontakt med de medverkande om detta.
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Vi diskuterade frågan om hur sponsorerna ska synliggöras så att det t ex framgår vilka som är
huvudsponsorer
6. Övrigt program
Måndag
Tisdag 17 00
Onsdag em 14-16
14.15 - 15.30
17.00

Grillkväll för ungdomskören
Allsångskväll med musiker
Skrivarverkstad för 8-10-åringar, matsalen
Föreningsmöte
Bergmancentret och Hembygdsföreningen ger visning i
Bergmancentret, fd Västra Skolan vid Svens
Torsdag em 14-16
Skrivarverkstad för 11 år och uppåt, matsalen
kväll, 18.30-20
Författarkväll, matsalen
Lördag 20 30
Buffémiddag på Stora Gåsemora för anmälda
Onsdag förmiddag är sista anmälningsdag för buffén, där taket är 80 personer.
7. Frivilligläget
Det är svårt att få klarhet i hur många frivilliga vi kan räkna med. Vi behöver göra detaljerade
listor om vad som behöver göras, hur många som krävs för det och hur lång tid det tar. Dessa
listor bör läggas på hemsidan, men också finnas tillgängliga på kansliet.
8. Egna frågor från styrelsen
Sylvia tar upp biblioteksböckerna och undrar var de kan ställas. Sven tar hand om dem.
Cecilia vill att vi ska ha en summering av hur anmälan går till på hemsidan på engelska. Hon
har gjort en översättning för en person som inte kunde svenska.
Vi diskuterade frågan om kopiering. Kontakt bör tas med Birgitta om det är möjligt att mot
avgift kopiera hos henne. Kansligruppen ansvarar
9. Valberedning
Sven har frågat den gamla styrelsen om någon där är intresserad av att ingå i valberedningen.
10. Kommande sammanträde
Vi har inget mer möte före vecka 28 utan har kontakt via e-post och mellan varandra.
Arbetet på söndagen börjar kl. 13.
Kl. 15.30 på onsdagen v 28 har vi ett styrelsemöte för att stämma av hur det går.

Vid protokollet

Justeras
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Sven Winberg

