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Protokoll Barnkörveckan på Fårö
Styrelsemöte söndagen den 7 november 2010, Othemarsgatan 10, Visby
Närvarande: Cecilia Katzeff, Karin Blomquist, Katarina Stennert, Annica Grönhagen,
Nina Wormbs, Sven Winberg, Lars Lagerstedt och Sylvia Hörling.
1. Sven hälsar välkommen. Kort presentation av alla vid detta första möte med hela
styrelsen fysiskt närvarande på samma plats.
2. Protokollet från förra gången gicks igenom. Punkten om styrelsens arbetsmetoder
(nr.5) diskuterades sociala medier. Vi beslöt att inte använda Facebook för vårt eget
arbete men vi gör vad vi kan för att sprida information om verksamheten.
3. Dagordningen godkändes med vissa tillägg.
4. Från mötet med Stockholmsgruppen finns ett protokoll. Karin sammanfattade
diskussionerna i mötet med delar av Gotlandsgruppen. Ett av resultaten var ett
arbetsdokument med en genomgång av arbetsuppgifter. Dessa uppgifter måste
kopplas ihop med en mängd personer som vi vill engagera.
Annica lägger in materialet i en excelfil som vi kan använda för att göra
flödesscheman. Vi arbetar vidare med dessa dokument i de respektive grupperna,
kompletterar, diskuterar och återkopplar vid nästa styrelsemöte.
5. Frågan om bokslutet bordlades. Alla uppgifter är inte klara.
6. Vinterverksamheten. Styrelsen beslöt att Karin och Maria Wessman Klintberg ska
få ersättning för sina insatser. De inkommer med faktura.
Barnkörveckan skulle behöva arrangera 1-2 verksamheter under vintern för att leva
upp till intentionerna i stadgarna. Eftersom det är svårt att avsätta tillräcklig tid i
styrelsen kan samarrangemang vara en lösning.
Vinterfestival. Karin har haft möte med Jannike Åhlund som arbetar med
Bergmanveckan och Bergmangårdarna. Frågan är hur Barnkörveckan skulle kunna
delta i Vinterfestivalen som går av stapeln fredag, lördag och söndag under sportlovet,
v. 9 4-6 mars Karin tar vidare kontakter med bl. a kulturskolan.
7. Medverkande. Vi förde en diskussion om vilka medverkande körledare och
musikern som vi vill anlita för veckan. Sven driver frågan och tar de första
kontakterna.
Karin hade funderat på en författare för veckan och presenterade sina idéer. Vi förde
en diskussion och Karin fick i uppdrag att gå vidare i frågan och återkoppla.
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8. Uppläggningen av Barnkörveckan 2011
Stora Gåsemora är klart och kommer att kompletteras med Fårö Bygdegård som är
bokat måndag-onsdag och fredag v 28..Bygdegården ska vara uthyrd till Fårö
marknad på torsdagen så då måste en särlösning till. Toaletter finns där.
På Stora Gåsemora finns toaletter i anslutning till matsalen och konferensrummet.
Vi förde en lång diskussion om arvoden och avgifter och fattade beslut.
Resten av punkten 8 bordlades.
9. Vi kan sprida information ännu bättre. Spridningen lokalt har varit bra, men kan
kanske bli än bättre genom vinterverksamhet och regional partners. Alla får hemläxa
till nästa styrelsemöte att fundera på hur vi bäst ska sprida information om
Barnkörveckan.
10. Anmälan till barnkörveckan öppnar 1 februari. Sista betalning 16 maj, därefter
administrativ förseningsavgift.
11. Nästa möte är på Skype den 12 december kl. 10 - 12.

