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Styrelsemöte med Föreningen Barnkörveckan på Fårö den 2 oktober 2011 på Skype
kl. 18.30
Närvarande: Sven Winberg, Karin Blomqvist, Sylvia Hörling, Katarina Stennert,
Cecilia Katzeff och Lars Lagerstedt (på mobil av och till)
Frånvarande: Annica Grönhagen
1.

Föregående protokoll,
Det påpekades att månaden var fel i löptexten även om filen var rätt namngiven. Nina
ändrar.

2.

Styrelsens utvärdering
Diskussion om hur styrelsen upplevt arbetet under året. Nästan alla har fyllt i den
utvärdering som Sven skickat ut och de ligger på Dropbox. Där finns nu många goda
idéer och en samling av lärdomar och möjligheter till förbättringar.
Vi borde kanske ha setts mer som en grupp under veckan. Vi kunde till exempel ha
börjat varje dag med en kort samling för styrelsen.Vi borde också ha haft en kick-off
med hela styrelsen på senhösten. Det är en svår balansgång den mellan att få fri tid och
tid med sin familj och att ses i styrelsen och bli en sammansvetsad grupp som ha roligt
tillsammans samtidigt som man jobbar för något man tror på. Styrelsemöten via Skype
är kostnadseffektiva men inte alltid så socialt samlande.

3.

Övriga utvärderingar
Några av de medverkande har utvärderat verksamheten och sammanfattningsvis är de
mycket nöjda med resultatet av veckan och hur den genomfördes. Inte minst att
Barnkörveckan numera genomförs på St. Gåsemora var uppskattat. Även
utvärderingarna och uppropet från deltagarna visar på nöjda deltagare. Det vore bra
om man kunde få in fler kommentarer. Kanske kan man dela ut utvärderingen tidigare.
under Barnkörveckan.

4.

Verksamhetsberättelse 2011
Sven hade skickat ut en verksamhetsberättelse och fått några kommentarer på den.
Med några få ändringar så kan styrelsen ställa sig bakom den.

5.

Övriga förberedelser för årsmötet
Sven redovisade några ekonomiska frågor som rörde bokslutet. Alla ekonomiska
transaktioner är inte klara ännu. En resultaträkning och ekonomisk rapport skickas till
styrelsen under kommande vecka. Några personer bör särskilt bjudas in
till/uppmärksammas på att årsmötet äger rum nästa vecka. Vi bör kanske sätta in en
annons i tidningen. Gotlandsgruppen kollar om det är möjligt. En annons skulle
samtidigt innehålla ett tack till sponsorer och bidragsgivare. Nina lägger ut
dagordningen och andra årsmöteshandlingar på hemsidan.
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6.

Övriga frågor
Styrelsen är enig om att körveckan ska genomföras vecka 28 nästa år. Ett av de tyngst
vägande skälen är att det är mycket svårt att få ljud den vecka som diskuterats som ett
alternativ, nämligen vecka 26, eftersom Almedalsveckan drar igång. I en ev. annons
om årsmötet aviseras att nästa års Barnkörvecka äger rum v 28.

7.

Mötet avslutades 19.25

