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Protokoll från styrelsemöte Barnkörveckan, BKV, via skype den 19 maj 2011.
Närvarande:
Sven Winberg
Karin Blomqvist
Lars Lagerstedt
Cecilia Katzeff
Sylvia Hörling
Annica Grönhagen
Katarina Stennert
1. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.
2. Protokoll från förgående möte.
Diskussion om bildpublicering och om det går att hantera detta redan i år. Cecilia undersöker
de legala aspekterna. Sylvia och Karin arbetar med att välja text till tröjorna. Buffén som
kommer lagas av Vinor som kommer kosta 195:-/pers, barn upp till 12 år 90:-/pers. Matsalen
tar 80 personer max så det kommer vara först till kvarn. Nina lägger ut erbjudandet om buffén
med pris och innehåll på Barnkörveckans hemsida. Anmälan görs till kansliet under
Barnkörveckan (senast tisdag kväll, Sylvia får kolla med Vinor vilken framförhållning de
behöver).
Den 26 maj är det möte i Stockholmsgruppen och då hoppas Sven på mer information och
idéer, framför allt nya idéer om volontärrekrytering.
Anna Derwinger är med i valberedningen. Ytterligare en person behöver rekryterar till
valberedningen. Planen är att rekrytera denna ur Stockholmsgruppen.
Protokollet från 13 mars har tagits från hemsidan eftersom det visat sig vara fel version. Nina
lägger upp den som är rätt.
3. Uppföljande diskussion från lägesrapporten
Informationsfrågor:
Nina redovisade hur hemsidan har besökts den senaste tiden och hur den har uppdaterats.
Sylvia redovisade material om vad det kostar att ta fram ett vykort. Vi beslöt att trycka 1000
stycken med vår logga och webadress i liten stil på baksidan.
Lars har tagit reda på hur mycket det kostar att skicka masskorsband respektive adresserade
försändelser på Fårö. Det är en möjlig informationsväg i framtiden.
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Körveckan invigs formellt på måndagen kl. 13.15 vilket bör aviseras i programmet på
hemsidan.
Upprop. Vi hade en lång diskussion om uppropet och när det ska ske. Vi beslutade att
genomföra upprop vid första repetitionen. Sven informerar körledarna.
Region Gotlands handläggning av vår ansökan pågår fortfarande
En ansökan har också gått in till Sparbanksföreningen Alfa.
4. Rapporter från samordnarna
Kansligruppen
Annica tar upp frågan om datorer och skrivare.
Vilken information ska finnas på kansliet?
Hur ska vi dokumentera?
Kopieringsfrågan var uppe.
Serveringsgruppen
Diskussion om bullförsäljning och inköp till genrep inför konserter på fredag och lördag. Det
behövs en samordningsansvarig.
Logistik
Kulturskolan på Gotland har bidragit med bl a pianon, belysningar, pallar, notställ. De är
därmed en av våra sponsorer vilket ska framgå på hemsidan.
Att hyra Bajamajor visar sig vara ganska dyrt men nödvändigt. Det kostar sammanlagt mer än
7 000:- för fyra stycken, inklusive saneringsvätskor, en extra tömning mm Yvonne Werkelin
hämtar och lämnar två bajamajor. Vi behöver ytterligare en person med släp som kan hämta
och lämna två. Lasse kan troligen sköta transporten av den andra, framför allt på måndagen
efter körveckan.
Birgitta har gett besked om parkering som kommer att äga rum i hästhagen utanför det
agtäckta långhuset vid infarten till Gåsemora.
Vi föreslår att dela hyra av 400 extra stolar med St Gåsemora.
Lokaler
Alla medverkande har boende. Alla resor är inte helt klara, men det finns reservationer gjorde
så alla har plats även om det inte alltid är deras förstahandsval.
6. Anmälningsläget.
235 stycken, Barnkör 1, 43, Barnkör 2, 47; Bubbla 42; Mini 20; Ungdom 42; Vuxen 41.

Nästa möte är den 16 juni kl. 20
Vid protokollet

Justeras

Nina Wormbs

Sven Winberg

