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Protokoll från styrelsemöte Barnkörveckan, BKV, via skype den 31 augusti 2011.
Närvarande: Sven Winberg, Karin Blomqvist, Sylvia Hörling, Katarina Stennert, Annica
Grönhagen
Förhinder: Cecilia Katzeff, Lars Lagerstedt
1. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga om vilken vecka körveckan bör läggas
2012.
2. Protokoll från förgående möte.
Det var inga kommentarer på protokollet från styrelsemötet 16 juni. Inte heller några på
protokollet från föreningsmötet.
3. Intresseanmälan / ”Upprop”
Karin har gått igenom enkäten och slutsatsen är att majoriteten vill vara kvar på Fårö. Till
andra slutsatser återkommer vi senare under mötet.
4. Sammanfattning av deltagarnas utvärdering
När det gäller sammanställningen av den vanliga utvärderingen är det inte gjort än. Katarina
erbjöd sig att göra den sammanställningen.
5. Redovisning av ekonomiskt utfall
Det saknas fortfarande räkningar. Bland annat saknas räkningar från tre av de medverkande
fortfarande och även små saker droppar in.
6. Lägesrapport från valberedningsarbetet
Sven meddelade hur läget är när det gäller valberedningens arbete. Det ser ganska ljust ut.
7. Datum för årsmöte
Vi beslöt att årsmötet äger rum lördagen den 8 oktober kl. 16-18. (punkten justerades
omedelbart)
Annica återkommer med lokal.
8. Diskussion om framtidsseminarium
Diskussionen om framtidsseminarium som förts på email och annorstädes kan sammanfattas
med att majoriteten tycker att framtidsseminarium är bra men att den nya styrelsen ska äga
frågan.
Karin tillade att den nya styrelsen förstås gärna får kontakta avgående styrelsemedlemmar om
bistånd behövs i just denna fråga.
9. Form för utvärdering från de medverkande
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Det är viktigt att vi samlar in synpunkter från de medverkande. Vi bör gå ut med en öppen
fråga. Intrycket är att de är positiva till årets vecka. Sven får i uppdrag att skicka ut en fråga.
Även styrelsen bör utvärdera själv. Sven skriver ihop några frågor som var och en svarar på.
10. Övriga frågor
Vilken vecka ska veckan arrangeras? 26, 27 eller 28?
Vecka 27 är inte aktuellt eftersom det inte finns ljudutrustning att tillgå på norra Gotland.
Vecka 26 skulle ha många fördelar, men vi måste veta om musiker och medverkande kan då,
om St Gåsemora går att hyra och om PA-kompaniet kan. Vi kan få draghjälp från
Bergmanveckan. Det är lättare att få gästnätter v 26 än 28.
Sven talar med Helena. Lasse frågar Sudersand. Sylvia hör med PA-kompaniet. Vi vet redan
att Birgitta gärna har oss v 26.
Vi bör ta upp denna fråga på årsmötet och det bör annonseras i god tid innan att vi kommer att
fatta beslut då.
11. Nästa möte
Söndagen den 2 oktober kl. 18.30 - 19.15.
Vid protokollet

Justeras

Nina Wormbs
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