Protokoll
Styrelsemöte Barnkörveckans styrelse 2 juni 2010
Närvarande i Kue: Lotta, Maria, Anna, Karin och Sven
Nina på Skype
1. Sven hälsade välkommen
Vi hade en diskussion om det ekonomiska läget. Det är för närvarande ca 250 sångare
anmälda, vilket är långt under vad som krävs för att möta budgeten. Av dessa är ett
femtontal befriade från betalning enligt tidigare beslut. Vi saknar ca 50 000 i intäkter
just nu.
Efter en lång diskussion beslutade vi att ändå genomföra veckan men att vi ska ta
kontakt med de medverkande för att informera dem om att föreningen kan komma i
det läget att vi inte kan fullfölja våra åtaganden enligt kontraktet. Det fattas just nu så
mycket pengar att det finns risk för att vi är tvungna att lägga ner föreningen efter
genomförd Barnkörvecka i år. Därför måste vi informera om att arvodet kan komma
att minskas med ca 5000 kr. Sven tar den kontakten med de medverkande på telefon.
Vi ska göra allt vi kan för att intäkterna ska öka och utgifterna minska.
2. Hur ska vi attrahera fler sångare
Den stora frågan är hur vi ska kunna attrahera fler sångare från framför allt Gotland.
Vi beslutade till att börja med att förlänga anmälningstiden till 30 juni. Däremot kan
man bara beställa tröjor fram till 15 juni. Nina lägger ut ändringarna på hemsidan.
Karin har haft mycket kontakt med skolor och medier. Information är spridd på
många håll. Däremot har vi inte affischerat. Det beslutades att Nina tar fram en affisch
i A3 som Maria kan gå med till Roxy som affischerar om evenemang på Gotland. Det
bedömdes vara en utgift väl värd att ta.
Det kan finnas framför allt vuxna som brukar sjunga men ännu inte anmält sig. Nina
skickar listan på anmälda sångare så kan de med bättre lokal- och personkännedom se
vilka som ”saknas” och ta en direktkontakt.
3. Sponsorer och bidrag
Sven följer upp listan med sponsorer. Flera har tackat nej och några av dem skriver
Sven personliga brev till eller uppvaktar personligen. Det senare gäller framför allt
företagare på Fårö eller i Fårösund
Nina lägger ut en post om att alla idéer om sponsorer emottages tacksamt.
Kommunen står i begrepp att fatta beslut om stöd. När vi vet hur det utfaller kan vi
också besluta hur vi går vidare där. Det kan bli aktuellt att uppvakta politiker i
kommunen och landshövdingen för att informera om att Barnkörveckan riskerar att
läggas ner efter sommaren på grund av minskade sponsorintäkter och bidrag, trots
kraftigt höjda arvoden
Besked från Stiftelsen Hugo Ax:son Johnson kommer efter den 22 juni.

Vi har nu dekaler som mindre företag kan få och sätta i fönstret om de vill sponsra.
Det följs upp direkt på Fårö av Sven, som redan påbörjat den processen. En omgång
var delades till närvarande styrelse för utdelning till nyckelpersoner för
Barnkörveckan på Gotland. Vi beslöt att ingen försäljning av dekaler skulle ske före
Barnkörveckan. Priset är avhängigt vad kostnaden för produktionen är samt ett påslag
därutöver.
4. Förenklingar
Sven föreslog att vi helt tar bort registreringen. Vi kan istället ha upprop i respektive
kör. Det ger också sångarna tillfälle att presentera sig genom att säga sitt eget namn,
vilket är trevligt. Vid uppropstillfället ska också en styrelsemedlem vara närvarande
för att informera deltagarna om Barnkörveckan och svara på ev. frågor.
I det sammanhanget underströk Maria att den som är köransvarig ska vara det under
veckan och hjälpa till med det praktiska. Inte innan.
5. Nästa möte
Det är mycket svårt att hitta tider som passar alla. Nästa möte äger rum tisdagen den 8
juni 18.30 hos Karin. Nina kan tyvärr inte vara med för hon är i Olso, men hon
rapporterar innan.

