BKV 2013
Styrelseprotokoll 4

Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Visby
Datum: 130320
Närvarande: Karin Blomquist, Anna Derwinger Hallberg, Karin Kloth samt Cecilia Katzeff (via Skype)
Förhinder: Annelie Edlund
1

Mötets öppnande
Mötets ordförande Karin B hälsar välkommen till mötet. Dagordningen godkändes.

2

Bidragsansökningar m fl stöd
Det ekonomiska läget inför sommaren sammanfattades som gott.
Beviljade bidrag:
 Barbro Oshers fond
 Sveriges Körförbund
 UNGiKÖR Sverige
 Kronpinsessan Margarethas Minnesfond
 Joachim Kuylenstierna
Följande kontakter skall tas:
 DBW – Anna ansöker
 Region Gotland – Anna ansöker
 Sudersands semesterby – Annelie kollar upp
Eskelunds bidrar med bullar, Immenco med mappar, Löfbergs med kaffe och Keges med sina varor.

3

Skivinspelning
Föreningen har fått en offert av Mikael Lyander. Vi ber Mats Hallberg titta på den och fattar sen
beslut. Tanken är att distributionen sker via kuvert som säljs och adresseras under veckan.

4

Årets författare
Årets författare blir Barbro Lindgren och Per Nilsson.

5

Rapport från medverkandemötet i Stockholm 17 mars
Karin B och Cecilia träffade de medverkande musikerna och körledarna hemma hos Cecilia. Veckan,
boenden och jubileumskväll diskuterades. I sommar kommer även att erbjudas ”alla kan sjunga-kör”
vid 1-2 tillfällen med Mats Hallberg. Sångbok med de mest älskade sångerna skall ges ut vid
Wessmans förlag (Karin B ansvarar).

6

Rapport från Stockholmsgruppens möte 18 mars
Mötet ägde rum hemma hos Sven i Stockholm. Eva Christina åtog sig att ansvara för tårtkalas, familjen
Blomstrand för ungdomskväll och grillkväll, Anna-Carin för caféet. Finns även en idé om att ha en
utställning av tröjor mm från tidigare år.

7

Stöd för hemsida och dokumentation 2013
Rapport av Karin B från möte med Marianne och Andy Loor angående deras erbjudande om stöd för
hemsida och för dokumentation 2013.

8

Hemsidan
Utlägg av nyheter, redigering av texter mm: Malin kan göra detta mot ett visst arvode och
motsvarande ca 30 min per vecka helst söndagar.
Barbro Aronsson har erbjudit sig att redigera våra minnesanteckningar från styrelsemöten 2013 till
protokoll för publicering på hemsidan. Anna håller i kontakten med Barbro.

9

Produkter
Karin K visar jubileumströja och väska samt förslag på en dekal. Vit tröja med texter från de 25 åren
och svart väska med detsamma. Fint! Vi går igenom ekonomin för produkterna och enas om att vi går
runt om vi tar 80 kr för såväl T-shirt som kassar och 10 kr för dekalerna. Diskussion följer även
angående om vi ska fler produkter t ex plåster. Karin K får ansvaret att kolla upp.

10

Kontrakt
Karin B håller på att se över kontrakten för de medverkande. Det behövs tillägg i texten med
anledning av utgivning av bok och av inspelning av skiva.

11

Anmälningar
Anmälningarna strömmar in! (24/3 har vi 100 st anmälda). Anna har hand om anmälningar och
bekräftelser. Annelie har numera också behörighet som firmatecknare och kan därmed i sommar dela
ansvar med Anna kring kassor mm samt ev ta över anmälningar senare i vår.

12

Aktivitetslistorna
Alla ombeds stämma av sitt ansvar på dessa.

13

Sponsring
Karin K uppdaterar och ansvarar för sponsringslistan i Dropbox.

14

Logistik
Karin K och Annelie delar upp ansvar mellan sig.
Anna-Carin Arnebjer tar caféet.
Bajamajor är bokade av Karin K.
Karin K kollar mat från Vinor, liksom beställning av instrument från kulturskolan och PA kompaniet.
Sylvia har åtagit sig att skjutsa upp instrumenten inför veckan.
Helena H ansvarar för boenden och bänkar (scenbygge?).
Karin B kollar upp scen på Gåsemora.
Sylvia ansvarar för volontärslistorna.

15

Marknadsföring
Karin B ser över Gotland.net.
Cecilia K kollar evenemangslistorna.
Karin K färdigställer infomaterial och affischer i Dropbox.
Körtidningen har haft en artikel om veckan i höstas och Anna bad dem sätta in en blänkare om detta
även i vår, vilket de gjorde i senaste numret.
Anna skickar ut infoblad till alla som var med 2012.
Cecilia K skickar ut infoblad till övriga som finns sammanställda av Annica i Dropbox.
Karin B annonserar på Facebook.
Inför påsken behöver vi alla hjälpas åt att annonsera på alla tänkbara ställen på ön! Annelie eller Karin
K annonserar på Fårö/Fårösund/norr.

Press: Efter påsk behöver vi ta kontakt med pressen. Ansvarsfördelning av detta på mötet 7 april.
16

Detaljplanering av veckan
Detta hanns inte med på mötet idag, varför vi satte av en extra mötestid 7 april kl 14-16 hos Karin B
för att dels planera i detalj, dels stämma av volontärbehov tillsammans med Sylvia.

17

Kommande möten
7 april kl 14-16 hos Karin B Visby
4 maj heldag hos Annelie på Fårö

Vid protokollet:

Justerat:

Barbro Aronsson

Anna Derwinger Hallberg

