Protokoll Barnkörveckan på Fårö
Styrelsemöte lördagen den 9 oktober 2010 via Skype
Närvarande: Cecilia Katzeff, Karin Blomquist, Katarina Stennert, Annica Grönhagen, Nina
Wormbs på Skype och Sven Winberg också på Skype men inte med mikrofon.
1. Uppkopplingen fungerade sådär och det tog oss 20 minuter att få ordning tekniken, som
ändå inte sedan fungerade för Sven.
2. Sven hälsade välkommen, men fick sedan bidra framför allt genom att skriva lite då och då
eftersom hans mikrofon inte fungerade. Karin blev ordförande för mötet och Nina
sekreterare.
3. Varje deltagare presenterade sig lite kort.
4. Protokollet från årsmötet ska skickas ut till justeringspersonerna och protokollet för det
konstituerande mötet ska justeras av Sven. Vi berörde mötet något.
5. När det gäller styrelsens arbetsformer så talade Karin om hur Gotlandsgruppen ska kunna
arbeta. Karin har ett antal namn på sin lista som hon tänker sammankalla. Vi bör använda
både Facebook och kanske även Twitter för att sprida information, inte minst till de unga.
Nina och Cecilia talar om hur det ska organiseras genom mail till deltagarna i ungdomskören
t ex. När det gäller Stockholmsgruppen planerar Sven att sammankalla den. Sven, Nina och
Cecilia kan bilda en undergrupp av styrelsen som kan arbeta lättare med en del frågor
tillsammans med Stockholms gruppen och Karin, Annica och Katarina kan å sin sida arbeta
med annat som behöver lokal anknytning på Gotland.
6. Vi diskuterade fördelning av uppdrag inom styrelsen. Karin beslöts vara vice ordförande.
Nina beslöts vara sekreterare med ansvar för protokoll och hemsida. Sven är ansvarig för att
samordna sponsring och ansökningar och framför allt Cecilia men även andra kan hjälpa till.
Även informationsansvaret bör kunna fördelas mellan styrelseledamöter.
Det finns en vakant plats och styrelsen beslöt att fyllnadsinvälja Sylvia Hörling på den
vakanta platsen.
7. Vi beslöt att vi vill genomföra Barnkörveckan på Fårö v. 28 på Stora Gåsemora. Skälet att
flytta från Fårö kursgård är framför allt att försvaret ska nyttja kursgården v. 27-29 och det
finns inte plats för oss. Sven har varit i kontakt med Birgitta på Stora Gåsemora och hon är
villig att upplåta sina lokaler till samma hyra som Kursgården på Fårö har tagit. Sven tar åter
kontakt och meddelar Birgitta vårt beslut. Därefter ska detta meddelas på hemsidan. Styrelsen
beslöt också att undersöka om vuxenkören kan repetera i någon lokal närmare Stora
Gåsemora. (inte givet att det ska vara vuxenkören- jag uppfattade inte att det blev ngt beslut
om det och det bör nämnas att det handlade om bygdegården)
8. Sven tar kontakt med Cecilia om bidragsansökningar.

9. Karin rapporterade om Seminariet med Georg Riedel och Ulf Stark den 7-8/10. Det var
mycket lyckat och fullbokat. Karin reste frågan om det går att ersätta arbetsinsatsen från
Karin och Maria. Sven menar att det ska kunna täckas av vinterbudgeten vilket också blev
styrelsens beslut.
10. Vi träffas på Othemarsgatan 10 den 7 november, de som kan.
11. Annica har nominerat Barnkörveckan till Kulturpriset på Gotland.
12. Mötet avslutades kl. 12.
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