BKV 2013
Styrelseprotokoll 2

Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Kue gård, Träkumla
Datum: 121117-18
Närvarande: Karin Blomquist, Anna Derwinger Hallberg, Annelie Edlund, Cecilia Katzeff, Karin Kloth
1

Mötets öppnande
Ordförande Karin B hälsar välkomna.

2

Dagordning
Godkännande av dagordningen.

3

Tack efter 2012 års Barnkörvecka
Tack har skett i samband med veckan och i annons för årsmötet.

4

Medverkande musiker och körledare 2013
Karin B har varit i kontakt med musiker och körledare från förra året, positivt svar från många redan. Karin
har också talat med Mats Hallberg, som har tackat ja till att vara körledare i vuxenkören.

5

Årets författare 2013
Diskussion. Flera förslag finns på författare, varav en del arbetar i par. Inget beslut idag, vi återkommer.

6

Ekonomiska förutsättningar, ekonomisk strategi
Buffert
BKV har en ekonomisk buffert, vilken framgår av bokslutet 2012, och denna buffert utgör en del i den
strategiska, långsiktiga planeringen. C:a 40 000 kr är buffert – ackumulerat kapital.
Specificerade medel från fonden Axelsson-Jonsson:
25 000 kr till ett pris och kringkostnader för detta.
Specifika anslag genom Region Gotland:
22 000 kr till inköp av betaltjänst på nätet.
Anna har varit i kontakt med Handelsbanken om deras betaltjänst. En förutsättning är att vi har en
tillräckligt bra hemsida som klarar denna betaltjänst. Anna har även undersökt andra möjligheter och
hittat ganska många företag, t ex Talex, Payex. Eventuellt är det möjligt att vi kan köpa in och börja
använda oss av en betaltjänst redan 2013. Vi återkommer vid senare möten till detta.
Anna har även undersökt lösningar med kortbetalning på plats. Det finns t ex en lösning med kortapparat
som man kopplar till mobil-tfn. Bank såväl som betalande på Fårö skulle uppskatta detta.

7

Budget 2013
Beslut medlemsavgift
Beslutas till 70 kr. Man bör kunna räkna med fler anmälningar detta år m a a 25-års jubiléet.

Beslut deltagaravgifter
 Minikören och Bubblorna 500 kr (beräknat antal deltagare c:a 20+30)
 Barnkörerna 600 kr (c:a 100)
 Ungdomskören 800 kr (c:a 60)
 Vuxenkören 1 600 kr (c:a 60)
Ovanstående är inklusive medlemsavgiften.
Förslag idag kring villkor för återbetalning av deltagaravgifter: Fram till två månader före start återbetalas
10 %, efter detta sker ingen återbetalning. Vi fortsätter dock fundera kring detta.
Beslut biljettpriser körkonserter
Barn- och ungdomskonserterna som tidigare, dvs 100 kr. Höjt biljettpris på vuxenkonserten till 100 kr.
Beslut arvoderingar till musiker, körledare, författare
Behålls samma nivåer som 2012, d v s 15 000 kr för heltid.
Antalet tjänster förra året (musiker, körledare och författare) var 9,5. Eventuellt utökas detta i år med en
tjänst, eftersom det kan bli aktuellt att bjuda in två författare.
8

Bidragsansökningar, sponsring och andra typer av stöd 2013
Bidragsansökningar
 Verksamhetsstöd Region Gotland – Karin B har kontakten och gör ansökan.
 Sveriges Körförbund – Anna ansöker.
 UNGiKÖR – Anna ansöker.
 Prinsessan Margaretas Minnesfond - Anna har redan ansökt.
 Sällskapet DBW - Anna ansöker.
 Gotlandsmusiken – BKV är uppmuntrade att söka.
 Statens Musikverk, Crafoordstiftelsen – Anna undersöker möjligheter.
 Barbro Osher-stiftelsen - Lång diskussion idag, ett flertal förslag finns på projekt och aktiviteter m
a a 25-årsjubileet. Vilka typer av projekt stöder man på Osher-stiftelsen? Cecilia efterhör. Målet är
att skicka in en ansökan före årsskiftet. Projektbeskrivningen görs som ett separat projekt inom
BKV.
Sponsring Gotland
 Besked om sponsring skickas till Karin K, som har listan över sponsorer. Karin K rapporterar vidare
till Malin som lägger ut namnen på sponsorerna på hemsidan.
 Karin K kontakter dem hon har hade kontakt med förra året.
 Annelie efterhör med de Fårö-anknutna företagen om sponsring.
F ö under denna punkt:
 Destination Gotland: Karin B har haft kontakt. Kanske reklam för BKV 2013 på monitorerna fr o m
december? Ev möjlighet att få ökad rabatt för de medverkandes resor.
 UNGiKÖR Gotland samt Gotlands körförbund– Karin B har skickat frågan om de vill subventionera
deltagaravgiften för sina medlemmar även detta år.
 Kulturskolan – Karin K, Karin B, Sylvia har kontakten. Sylvia har ansvaret för instrumenten till
körveckan.
 Kulturens bildningsförbund - Karin B kontaktar för information om medlemskap,

9

”Vad ska göras härnäst?”
Marknadsföring: Skriv/bild
 Det viktigaste materialet behöver vara färdigt före jul.
 Monitorerna på Destination Gotland: Bilder väljs idag.
 Foldern: Karin B ser över texten, Karin K bilderna.





Flyern: Vi avvaktar med denna tills vi har bestämt tröjfärg.
Affisch A4-A3 att ta med sig för att göra reklam: Karin K uppdaterar.
Cecilia kontaktar Lena BF om affischering i Kulturskolan.

Kalendarier, evenemangslistor
Gotland.net m fl är redan klara. Karin B har en förteckning över listorna. Cecilia kollar denna och kontaktar
arrangörerna för publicitet.
Anmälningsfunktionen
Anna kollar vilka uppgifter vi behöver från de som anmäler sig.
Mailutskick till 2012 års medlemmar
Karin B skriver brev om årets barnkörvecka, samordnar med Cecilia för utskick till 2012 års medlemmar.
Värvningsarbete
Karin B påpekar vikten av att redan nu påminna tänkbara deltagare att planera för att vara med och boka
boende, samt att vi använder våra kontaktnät för värvning. Annons i Körförbundets tidning (Anna) och
Gotlands guiden (Karin).
Kontaktarbete med medverkande, kontrakt mm
Karin B kommer inom kort börja uppdatera kontrakt och uppdragsbeskrivningar frän förra året.
10 Hemsidan
 Ljudfiler på föreningsskyddad nivå, men problem med att logga ut. Med fördel kan man på den
öppna hemsidan lägga ut några filmsnuttar och radioklipp mm.
 Beslut idag att behålla föreningsmailen.
 Vad går medlemsavgiften, deltagaravgiften, bidrag till? – information om detta borde gå ut till
medlemmarna på hemsidan. Det bör också framgå att styrelsen och anslutna grupper deltar
ideellt. Anna skissar på ”tårtdiagram” för att gestalta hur intäkter och kostnader hänger ihop.
11 Jubileumsextra
Sammanställning av förslag hittills:
 Ny sångbok
 Bokutgivning noter
 Bokutgivning ”om BKV”
 Skivinspelning
 Filmdokumentation
 Kulturskolans världsmusikband ”Hurrbau” komma och spela på körveckan?
 ”Alla kan sjunga-kör”?
 Småbarnsgrupp – ledare i så fall? Karin B frågar Maria K.
12 Medhjälpare
 Sylvia är samordnare för volontärerna. Volontärerna arbetar på styrelsens uppdrag, med
kontaktperson inom styrelsen. Namn på volontärer skickas till Sylvia.
 Förslag finns på person som kan tänkas vilja leda ”lära känna” övningar med mini, bubblor och
barnkör, Anna tar kontakt med vederbörande och frågar.
 Cecilia går igenom medlemsmötets protokoll för att det se om där kan finnas fler volontärer.
 Cecilia har förslag på filmare, m a a uppslaget att göra en enkel film om Barnkörveckan.
Stockholmsgruppen
Cecilia kontaktperson för styrelsen. Styrelsen önskar be gruppen om hjälp med:
 Dokumentation
 Tröjutställning
 Tårtkalas





Göra reklam i sina nätverk och körer
Affischering i Stockholm
Kulturfyran marknadsföring

13 Övriga program och samarbeten under veckan
 Vår ambition är att få till ett bra samarbete med fotbollsveckan. Cecilia kontaktar ansvariga där för
att stämma av vårt programförslag.
 ”Gotlänningar i Stockholm” - är det en kontaktyta? Karin mailar kontaktperson med senaste info.
 Rädda Barnen – Anna kontaktar Rädda Barnen Gotland om samarbete. Skulle Barnkörveckan, med
anledning av 25 årsjubileum, kunna ge en del av våra intäkter?
 Biologisk exkursion – Jens Henrik Kloth?
 Skelettvandring med Sabine Sten?
 Allsångskväll?
 Författarkväll?
 Kväll med seminarium om text och musik, skapande och barnkultur mm
14 Övrigt
Lokaler mm
 Bygdegården är bokad måndag-onsdag v 28.
 Stora Gåsemora är bokad. Karin B har kontakt med Birgitta du Rietz om kontrakt och hyra mm.
 Bajamajorna är bokade och det är klart att Yvonne W hämtar och lämnar dem v 28.
Boenden
 Karin B har kontakten med Helena H om boenden för de medverkande.
 De medverkande får 2 500 kr i bidrag för boende. Styrelsemedlemmar som arbetar under veckan
kan få samma belopp.
Tröjor
 Karin K talar med Sylvia när detta närmar sig. Vi återkommer till texten på tröjorna.
 Förslag idag på att förnya tröjutställning, tävling till att para ihop tröjor med författare t ex.
Caféet
 Under kontroll. Karin K kollar med Anna-Carin Arnebjer.
Förankringsarbete
 Annelie tar kontakt med Bergmangårdarna.
 Fårö Kursgård.
 Förankringsarbetet i nätverk på fastlandet och Stockholmsområde också viktigt.
15 Kommande möten
 24 jan kl 18: Hemma hos Karin B (Cecilia på Skype)
 14 mars, kl 18: Hemma hos Karin B (Cecilia på Skype)
 Mars (dag bestäms senare): Möte för medverkande med Karin B
 4 maj, heldag 10-17
16 Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.
Vid protokollet:

Justerat:

Barbro Aronsson

Karin Blomquist

