Protokoll från föreningsmöte i Föreningen Barnkörveckan på Fårö
Datum 15 juli 2010, kl. 17 - 18
Plats: Barfotabiblioteket på gräset på Fårö kursgård
Närvarande: Maria Wessman Klintberg, Sven Winberg, Lasse Lagerstedt, Karin
Blomquist, Lotta Olsson, Nina Wormbs, Susanna Jernelöv, Åsa Westman, EvaChristina Bergander, Sylvia Hörling, Eva Kahn, Lisbeth Wollin, Birgitta Wollin,
Gunilla Berndtsson och Carina Wesslund.
Adjungerad: Lena Sköld
Sven hälsade alla hjärtligt välkomna. Vi hade flyttat ut på gräset eftersom
temperaturen inne i lokal Digerhuvud var ohemul och tallarna erbjöd skugga och bris.
1. Avstämning av eventuella frågor om den pågående Barnkörveckans olika
arrangemang.
Denna fråga utvecklade sig till en övergripande diskussion om hur styrelsen har
arbetat och bör arbeta för att delegera ansvar och aktivera medlemmarna, vilket hade
sin grund i att flera styrelsemedlemmar uttryckt att arbetsbördan varit alltför stor
under våren.
Flera goda idéer fördes fram. Styrelsen bör exempelvis vara mycket tydligare och
explicitare med vilken hjälp som behövs. Vilken tid, var, hur många och hur länge är
uppgifter som bör presenteras samtidigt som uppgiften. Då är det lättare att ta
ställning. Om man vet att det krävs 5 och det finns 3 på listan är det också lättare att
skriva upp sig.
Man kan dela in deltagarna i ”familjer” som får vissa ansvarsområden tilldelade sig
och som de sedan får sköta efter eget skön.
Listorna bör cirkuleras i vuxenkören och där övriga körer rör sig och inte bara sitta på
kansliet.
Eva Kahn föreslog att en mindre grupp skulle fundera på hur man kan underlätta
delaktighet före och under veckan. Vad är det som behövs. Eva kan vara
sammankallande och ansvarig i den gruppen.
Detta år har antalet sidoaktiviteter varit ovanligt många. Tillkommit sedan förra året
har skrivarverkstad för barnkören vid två tillfällen, ukulelekurs samt ungdomskväll
som arrangerades av familjen Blomstrand. Vi hade också en allsångskväll som varit
ett önskemål sedan tidigare. Frågan restes om det ökade antalet aktiviteter var ett skäl
till den stora arbetsbördan, men det var det ingen i styrelsen som egentligen trodde.
Det stora arbetet rör registrering och hantering av alla medlemmar och körer samt
praktiska frågor som rör instrument, repertoar, boende, resor etc.
2. Ev. behov av ytterligare frivilliginsatser under veckan
Läget är under kontroll, men som diskussionen ovan visade hade vi kunnat agera
annorlunda och därmed förhoppningsvis engagera fler. Att vädret är så oöverträffat

med hög värme, sol och underbar vattentemperatur bidrar förstås till svårigheten att
locka folk från stranden och till möten och städning.
3. Utvärdering av veckan
Sven delade ut en utvärderingsblankett och gav ordet fritt för förslag på förbättringar.
Frågan om Alla-kan-sjunga-kör har rests igen. Svaret är att det inte är vårt koncept.
Att starta ytterligare en kör är också administrativt, ekonomiskt och logistiskt
problematiskt. Att ha ordning och plats för fem körer är i sig en utmaning, inte minst
när det gäller repetitionslokaler.
Frågan om aktivitet för de allra minsta restes. Styrelsen redogjorde för de insatser man
gjort för att anordna det. Ett förslag är att man från Föreningens sida helt enkelt
erbjuder plats och annonsering av intresse så kan det ske på eget initiativ av dem som
ändå är i krokarna med små barn.
Allsångskvällen var mycket uppskattad. Även ukulelekursen var uppskattad, men det
stora spannet i deltagare gjorde det lite svårt. En åldersdifferentierad kurs är en
möjlighet att råda bot på det.
Om man ska prioritera bland alla aktiviteter så är det generationsöverskridande en sak
att prioritera.
4. Framtiden
Eva-Christina Bergander och Syliva Hörling är valberedning och de som är
intresserade av styrelsearbete bör ta kontakt med dem.
Det ekonomiska läget berördes något. Styrelsen redovisade att det vid tidpunkten för
mötet var för tidigt att säga om ekonomin kommer att gå ihop eller inte.
5. Årsmötet
Årsmötet äger rum den 18 september i samband med Fårönatta som brukligt är. För
att det ska vara möjligt att åka flyg från Stockholm på fredag kväll och åter lördag
eftermiddag beslutades att mötet ska äga rum 10-12 med efterföljande lunch för dem
som vill.
6. Ev. övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes. Styrelsen fick beröm för en väl genomförd vecka.

