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Protokoll från styrelsemöte med föreningen Barnkörveckan på Fårö
21 februari 2010
Närvarande på Skype: Anna, Maria, Karin, Lasse, Sven, och Nina (från mitten av pkt 3)

1. Mötet öppnas
2. Protokoll från förra mötet 24-25 januari
3. Uppföljning av uppdragen från förra mötet
Körledare
Maria meddelade att Leif Åkesson har tackat ja till att leda vuxenkören. När det gäller
musiker så måste Hasse ge sig av på lördagen för han har en spelning i Stockholm på
söndagen.
Helena Parrow har tackat ja till att sitta med i den konstnärliga gruppen. Kontakt om med
Stefan och Lotta om deltagande är också tagen.
Uppdrag
Sven och Maria har arbetat med en uppdragsbeskrivning och med kontrakt för medverkande.
De är nu utskickade. I uppdragsbeskrivningarna för körledare och musiker bör det finnas med
en kort passus ang samarbetet med årets författare. Det har inte kommit med i år men ska
kommas ihåg till sommaren 2011. Sven har dock betonat samarbetet i det följebrev som
skickades ut samtidigt med uppdragsbeskrivningen.
Ett brev som beskriver hur den konstnärliga ledningen ska utformas 2010 har gått med
utskicket.
Årets författare
Karin meddelade att Rose Lagercrantz blir årets författare. Rose vill möjligen ta med sig sin
dotter och barnbarn. Karin håller kontakt och Sven och Lars arbetar vidare med boendefrågan
också för Rose med familj. Det fördes en diskussion om skrivarverkstad eller teaterworkshop
men beslut överläts till Karin och Rose. En författarkväll är också planerad.
Boende
Sven har vidtalat Åkerstedt om att vi vill hyra en fyrbäddsstuga för Helena Parrow och hennes
familj och fått bekräftelse på det. Även Roses boende behöver ordnas. Sven tar kontakt för att
se om Hagalunda kan fungera. Ett antal musiker och körledare kommer bo på Kalbjerga.
Sponsorer
Anna har skickat ut det sponsorbrev som vi tidigare talat om till en rad presumtiva givare och
fått ett antal svar. Länsförsäkringar: 3000:-, DBV - De badandes vänner: 2000:-,
Montessoriskolan: 1500:-.
Sven och Lars bistår Anna och försöker ringa på dagtid för att följa upp de brev som Anna har
skickat.
Det är bra att tänka på att det kan vara lämpligt att ”paketera” förfrågan på ett aptitligt sätt
genom att sponsorn får en viss fördel av att bidra.
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Namnet på sponsorerna ska läggas ut på hemsidan och länkas till. Anna skickar Nina rätt
länkar som kan läggas ut.
Ansökan om verksamhetsstöd till Gotlands Kommun
Den ska vara inne 1 april. Vi ska också söka stöd för kulturarrangemang. Där finns inget sista
datum.
Repetitionslokaler
Sven har bokat församlingshemmet genom kontakt med Bunge pastorat. Det innebär en
kostnad på 300:- per dag. Om vi kunde använda köket och uteplatsen kunde det vara bra.
Sven undersöker.
Frågan om samordning med fotbollsveckan bordlades.
Auskultation
Sven har varit i kontakt med Viveka och de ska höras igen när frågan utretts närmare av
styrelsen. Maria ansvarar.
Även frågan om verksamhet för de yngsta bordlades.
Kontakt med ”kulturens bildningsverksamhet”. Maria har haft kontakt med dem. Anna har
haft kontakt med Sensus.
Informationsfrågor
4.1 Hemsidan
Hemsidan fungerar bra. Nina menar att man till nästa år kan fundera på vilken layout som är
optimal. Kanske är tre spalter mer lämpligt där man kan få både statisk och dynamisk
information samlad.
Nina redovisade statistiken för besöken på hemsidan. Dagarna efter att Sven skickade ut
information om att anmälan är öppen och att hemsidan är aktiv hade vi i snitt 100 besökare.
Det sammanföll med en helg. Siffrorna gick ner under veckan för att ligga på ca 40-50 per
dag. Nästa helg gick de upp igen för att därefter åter sjunka under veckan.
4.2 Skriftlig information om barnkörveckan;
broschyr/informationsblad för större spridning till t ex körer, sponsorer m fl.; affisch; dekal
etc.
Möjlighet till att trycka informationsmaterial kan finnas hon Örjan.
När det gäller framställning av innehållet i olika informationsmaterial så har Sven och Nina
kontakt om det. Även Anne kommer att kontaktas.
När det gäller loggan så tycker majoriteten av styrelsen att den version med lugg är bäst.
Nina går vidare och ber Karin Cyrén om olika typer av original.
4.3 Marknadsföring av Barnkörveckan
Vi beslutade att inte annonsera utan att lita till att ordet sprids. Karin har arbetat med att
uppdatera länkarna till vår hemsida enligt tidigare beslut.
Alla som har möjlighet bör sprida information.
4.4 Anmälningsläget
Idag är det 48 stycken anmälningar gjorda.
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4.5 Ekonomi
Uppföljning av läget sker kontinuerligt.
4.6 ”Vinterverksamheten”
Seminariet med Georg Riedel och Ulf Stark måste skjutas upp och kommer att äga rum under
september.
4.7 Kontakt med Stiftelsen Bergmangårdarna.
Karin redovisade planer på att ta kontakt med Linn Ullman för att informera om vår
verksamhet.
4.8 Arbetsgruppen i Stockholm
Möte hölls i den gångna veckan. En fråga var vilken funktion Stockholmsgruppen egentligen
ska ha. En funktion kan vara att fungera som rekryteringsbas för nya styrelsemedlemmar.
Familjen Blomstrand ska bjudas in till arbetsgruppen för att få en bas för att tillsammans med
arbetsgruppen planera ”ungdomskvällen” under barnkörveckan, vilket de uttryckt intresse för
att hjälpa till med.
4.9 Övriga frågor
Distrikt Gotland Ung i Kör har lämnat in en ansökan där det också finns en ansökan från
Barnkörveckan. Lena Sköld har varit Maria behjälplig i det arbetet.
Vi har tidigare talat om en introducerande verksamhet när körveckan börjar. Anna föreslog att
en sådan idé kan vara att en Gotlandskör har en liten konsert på söndag kväll.
När det gäller Stockholmsgruppens nästa möte så bör datumet, som tillsvidare är satt till 14
april, samordnas med Blomstrands.
Vi hade en diskussion om hur informationen ska se ut när det gäller avgiftshöjningen.

