Protokoll styrelsemöte Barnkörveckan på Fårö den 29 januari 2011
Plats: KTH och hos Sven Winberg
Närvarande: Cecilia Katzeff, Karin Blomquist, Annica Grönhagen, Nina Wormbs
(t o m punkt 6 samt diskussion om anmälningsförfarandet), Sven Winberg och
Lars Lagerstedt
1. Förslag till dagordning för mötet
Dagordningen godkändes med tilläggen om anmälan och excelarket.
2. Protokoll från föregående möte
Lades till handlingarna.
3. Uppföljning
Sven har haft kontakt med Jannike Åhlund om möjligheterna om
samarbete med Bergmangårdarna och idén om stipendiat. Frågan ska
behandlas av Bergmanstiftelsen som har fått ett underlag från Sven.
Sven har också haft kontakt med Ung i Kör som gick back förra året och
därför har svårt att bidra ekonomiskt. Intresset för samarbete kvarstår
dock. Karin ska träffa styrelsen för Ung i Kör Gotland.
Sven och Cecilia har arbetat med ansökningar till olika stiftelser. Fler
ansökningar måste dock in, bl a till Gotlands kommun. Karin ansvarar för
denna.
Vid förra mötet föreslog Sven att vi ska ta initiativ till ett bredare möte
med regionala intressenter. Vi beslöt att skjuta upp det initiativet något
baserat på kunskap om vad som händer på kulturområdet på Gotland just
nu.
Föreningen har fått en inbjudan till Gotlands Barn- och
ungdomskulturmässa den 3:e april. Styrelsen beslutade att
Barnkörveckan ska delta på mässan och ta kostnaden för det, 3000 kr. Vi
får återkomma till bemanningen.
Vi diskuterade frågan om boende för de medverkande.
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4. Övriga rapporter
Gotlandsgruppen har träffats ett par gånger, men Stockholmsgruppen har
inte setts då det varit svårt att få till ett möte. Resultatet rapporteras
under respektive punkt nedan.
5. Valberedning
Till nästa möte måste vi ha förslag på en valberedning. Det finns
åtminstone två personer i styrelsen som inte kommer att kvarstå nästa år.
Valberedningen måste få en möjlighet att påbörja sitt arbete tidigt.
6. Vinterverksamhet
•
•

Vintersportlovsprogram på Fårö
Det är oklart hur vi ska kunna delta under sportlovet. Karin håller kontakt
med arrangörerna.
Barn- och ungdomskulturmässa den 3 april
Deltagandet på Gotlands Barn- och ungdomskulturmässa den 3 april bör
delegeras till en arbetsgrupp. Sylvia tillfrågas om hon vill vara
sammankallande i en grupp där även Karin, Katarina och Cecilia deltar.

7. Barnkörveckan 2011
•

Information/marknadsföring (re: styrelseprotokoll 12/12 pkt 9)

o Information via hemsidan. Anmälan öppnar 1 februari. Det kvarstår att
fatta beslut om huruvida om tröjbeställning ska göras i samband med
anmälan. Sven skickar ut fråga till styrelsen.
o Mailutskick till tidigare deltagare 2008-2010. Diskuterades inte.
o Facebookgrupp. Karin skapade en grupp inför körveckan 2010. Vi bör
blåsa liv i denna. Cecilia och Karin skapar ett ”Facebook-event”
o Artiklar. Karin intervjuas i senaste numret av Körsång, som kommer i
februari. Bild på ungdomskören kommer med.
o Bilder till artiklar och hemsidan mm
Vi behöver bra bilder, som vi kan lägga upp på Dropbox och dessa som ett
arkiv för olika typer av ändamål. Vi behöver olika format av bilder för
tryck och webb-publicering. Vi kan sortera genom att lägga upp en mapp
för högupplösta bilder.
Förslag från Sven: Lagra i jpeg-format och notera vem som har bild med
hög upplösning. Benämn bild med årtal och eget namn och eventuellt
vilka som är på bilden.
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Alla ombeds inventera sitt förråd. De bilder vi lägger upp behöver vi
tillstånd för att använda och bör se till det i samband med att vi lägger
upp bilden på hemsidan.
o Länkar på andras hemsidor
Gotland.net sponsrar oss. Där finns vi med. Karin brukar se till att de får
nödvändig information.
http://www.gotland.net/sv
Fårösajten. Sven har via mail bett att vi ska få vara med där. Har inte fått
svar än. http://www.farosajten.se/
Kör-Sverige, t ex Ungikör : http://www.ungikor.se/
Destination Gotland -”aktiviteter”– dyrt
Andra intressanta hemsidor är t ex:
Sveriges körförbund: http://www.sverigeskorforbund.se/
Gotlands körförbund: http://www.gotlandskorforbund.se/
Karin reder tillsammans med Maria W-K ut om hur Sveriges Körförbund
relaterar till andra körorganisationer, t ex Ungikör och Gotlands
körförbund
Gotlandia: http://www.gotlandia.info/
Katarina lägger ut annons på ”Gotlandia”
Skolor där man har körverksamhet, t ex genom körledarna Kulturskolan
o dyl. Karin kontaktar Matti Vuorinen på Kulturskolan Gotland, för att få
med annons i utskick. ”BUF-nytt”, ”Personal i skolan”. Information via
stiftet.
Vi behöver en lista på alla dessa kontakter, som att vi kan använda för
varje år. Karin har en mall-text som kan skickas ut till de olika
kontakterna. Denna text läggs in i mappen ”informationsmaterial” på
Dropbox.
o Informationsbroschyr
Sven har i hast reviderat en tidigare infobroschyr till Sylvia. Den finns
tillgänglig i en Dropbox-mapp.
Cecilia ansvarar för layout av informationsfolder och affisch. Bollar detta
med Karin. Loggan måste finnas på affischen. Deadline för detta är asap
Målgrupper för infobroschyr kan Karin o Cecilia diskutera och stämma av
med resten av styrelsen.
o Affisch för information och rekrytering av nya deltagare (se prot 12/12
pkt 12)

3

Två affischtillfällen intressanta: Rekrytera gotlänningar och inför
konserterna.
Vi bör sikta på att göra riktade inbjudningar till konserterna.
o Spridning av information om Barnkörveckan via andra körer
o Utskick av lokal information på Gotland för att rekrytera fler
Gotlandsbarn och Fåröbarn. Användning av Roxys affischspridning etc
och via utskick av Barn- och utbildningsförvaltningen och via
Kulturskolan (Maria)
o Information om Barnkörveckan på Barn- och Ungdomskulturmässan den
3 april http://www.gotland.se/imcms/55653 material att dela ut;
affischer och närvaro?
Sylvia blir ansvarig för detta och har till sin hjälp Karin, Katarina och
Cecilia.
o Muntlig bearbetning av nyckelpersoner bland våra samarbetspartner och
andra personer som kan föra informationen vidare; utdelande av
broschyrer och affischer.
Karin ansvarig för att göra förteckning över samarbetspartners och andra
som behöver informeras.
•

Avgifter 2011; Finansiering; bidragsansökningar och sponsorskontakter;
Ekonomisk hantering inom Barnkörveckans styrelse/kassörsposten

o Avgifter 2011
Beslutade att dessa ska vara oförändrade.
Hoppas och tror på högre deltagande än förra året. Viktigt att inte släppa
in folk på konserterna som inte betalar. Viktigt att på hemsidan betona att
stor del av intäkterna är biljettförsäljning. Inte för Minisar och Bubblor,
men där har vi en frivillig insamling.
Maxgräns för deltagare i de olika körerna:
Minisar och Bubblor: ingen maxgräns. Körledarna har delat upp
småkörerna i olika grupper.
Barnkör: 100 personer
Ungdomskören: 100 personer (55 deltagare 2010)
Vuxenkören: 100 personer
o Ansökningar som skickats; Margaretafonden, Längmanska, Ax:son
Johnsson; Bergmanstiftelsen; Kulturstiftelsen inom Postkodstiftelsen
o Bidragsansökningar som ska skickas: Gotlands Kommun Kultur- och
Fritidsnämnden verksamhetsbidrag (se:
http://www.gotland.se/imcms/54975 ) vidare Kulturstöd till
projekt/arrangemang Region Gotland
(http://www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=26961) ; stöd
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från Gotlandsmusiken (Karin har kontakt- uppföljning av brev till
länsmusikchef Bengt Jerkland 20/11 2010). Sveriges Körförbund uppföljning av brev från 27/10 till ordförande Lars Nilsson.
o Brev till tidigare och nya sponsorer, inte minst Destination Gotland. Karin
fortsätter att se över material som behövs för att formulera ansökan.
Behöver budgetsiffror.
Verksamhetsstöd, kulturarrangemangsstöd är två olika typer av stöd man
kan söka. Karin ansvarar för ansökningar till kommunen.
Sponsorer 2010 bör kontaktas även 2011. De var:
Sveriges körförbund Sven kontaktar
Länsförsäkringar Sven skriver till dem
Sudersands semesterby Sven
Gotlands Montessoriförbund Karin kontaktar
DBV – De Badandes Vänner Sven kontaktar
viktigt att ta kontakt eftersom de är intresserade! Bra om någon på
Gotland också tar direktkontakt med dem.
Handelsbanken – Britt Nordström
Swedbank i Hemse
Sparbanken Gotland – en samling av småkontor. En kördeltagare (arbetar
som körledare själv) från Stånga från förra året har en pappa, Ulf Berg
(van att dra i sponsorförfrågningar), som skulle kunna prata med
Sparbanken.
Cecilia kontaktar Sparbanken Gotland
Exponering: Alla programblad, informationsblad och hemsidan.
Erbjudande om biljetter.
Rotary Gotland – Silverhättan. Cecilia kontaktar dem.
Intresseorganisation för företag på Gotland. Cecilia kollar upp det.
o Hantering av inbetalningar av köravgifter i samband med anmälan. Sven
fortsätter att betala löpande räkningar. Betonar att vi behöver en kassör.
o Övrig ekonomihantering, budgetering och utbetalningar. Sven fortsätter
tills vidare med utbetalningar.
•

Medverkande under Barnkörveckan 2011

o Körledare. Sven ber Håkan Sund om en presentation som vi kan lägga upp
på hemsidan.
o Musiker. Önskemål från medverkande om ytterligare en basist
Vi har mycket litet spelrum för extra kostnader.
o Konstnärlig ledning. Diskuterade ej.
o Årets författare. Karin går vidare med några förslag.
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o Ljudproduktion; inspelning. Diskuterades ej.
o Kontrakt. Diskuterades ej.
o Gästartist/er? Upplevelsen av samarbete med The Real Group var positiv
och det finns förslag att spinna vidare på idén med gästartister. Att
krydda veckan med gästartister är en bra idé.
o Medverkandes boende. Fattas några platser.
o Medverkandes resor. Diskuterades ej.
•

Lokalfrågor på Stora Gåsemora och Fårö Bygdegård

o Överenskommelse med Stora Gåsemora utifrån offert 1
o Muntlig överenskommelse med Bygdegårdsföreningen om hyra 11-13/7;
15/7
o Hur disponera de hyrda lokalerna? Vem är var och när?
Sylvia har gjort förslag på schema för repetitioner och konserter och vilka
lokaler som ska utnyttjas. Detta diskuterades och antogs i stora drag.
Detaljer kvarstår att fastställas. Lasse och Sylvia bollar idéer. Hänsyn tas
till samarrangemang med fotbollsveckan. Bör läggas upp på hemsidan
inom en vecka.
o Lokaler för de medverkande och för volontärer att ha paus i och att äta i.
Diskuterades ej.
o Barfotabibliotek. Svårt att veta var det ska vara. Kräver mycket praktiskt
arrangemang, men samtidigt mycket uppskattat. Karin ansvarig
tillsammans med Sylvia
o Iordningsställande av lokalerna söndag 10/7 och 17/7. Diskuterades ej.
o Iordningsställande inför konserterna; ljud, ljus och scen. Diskuterades ej.
o Tillsyn, skötsel och ev. ommöblering av lokalerna under veckan.
Diskuterades ej.
o Information till deltagarna och anhöriga om att vi ska hålla oss till de
hyrda lokalerna; uppföljning av hur det fungerar under veckan.
Diskuterades ej.
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Genväg till Bekräftad Offert från Stora Gåsemora till Barnkörveckan bekräftelse 2011.lnk
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o Parkeringsvakter vid inskrivning och start, genrep och konserter.
Diskuterades ej.
o Bemanning av café i höladan /öppethållande.
Koordineringsgrupp för servering behövs. Denna grupp skulle t ex styra
Bubblor o Minisar till Ladan. Vi behöver frivilliga till detta. Någon i
styrelsen behöver arbeta tillsammans med någon annan frivillig, t ex
Görel Werkelin. Dam från Fårö visade aktivt intresse på årsmötet, Yvonne.
Birgitta mitt på Ekeviken visade också intresse. Katarina är länken till
styrelsen. Försöker hitta sponsring för detta, t ex Bungehallen, ICA.
Karin kontaktar Görel Werkelin för att rekrytera henne som samordnare
till denna grupp. Frågar även om hon är intresserad av att hjälpa till med
namnlekar i Barnkören.
o Anskaffande av bajamajor för hela veckan (ansökan om stöd från
kommunen). Diskuterades ej. Karin kollar med kommunen.
•

Kansli på Stora Gåsemora

o Tröjförsäljning
Sylvia ansvarar för tröjfrågan i styrelsen och samordnar med Margareta
Wanselius och Lotta Ekengren. Sven kontaktar Margareta och Lotta
Ekengren.
•

Annat program än repetitioner och konserter för veckan

8. Nästa möte
13/3 kl 10-12, Skype
17/4 kl 15-17, Skype och Visby

Vid protokollet

Nina Wormbs (t o m pkt 6)
/Cecilia Katzeff (fr o m pkt 7)

Sven Winberg
ordförande
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