BKV 2013
Styrelseprotokoll 5

Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Visby
Datum: 130407
Närvarande: Karin Blomquist, Anna Derwinger Hallberg, Karin Kloth samt Sylvia Hörling sista timmen
som volontärsansvarig.
Förhinder: Cecilia Katzeff, Annelie Edlund.
1

Mötets öppnande
Ordförande Karin Blomquist hälsar välkomna. Dagordningen godkändes.

2

Föregående mötesprotokoll
Genomgång av föregående mötesprotokoll

3

Skivinspelning
Mötet beslutar att tacka ja till offerten vi fått från Mikael Lyander och att i sommar göra en live
skivinspelning med några låtar från varje konsert. Karin B meddelar Mikael.

4

Tröjor mm
Karin K föreslår, efter att ha jämfört leveransvillkor, att Barnkörveckan beställer eko-tröjor från Kastås
samt kassar och klistermärken från Medtryck. Mötet beslutar i enlighet med förslaget. Karin K
kommer att kontakta Margaretha som är tröjansvarig under veckan.

5

Jubileumsboken
Karin B har sammanställt all information om låtar som tidigare medverkande fått önska och föreslå.
Materialet kommer nu att lämnas till Wessmans förlag. Därefter är ansvaret för att materialet trycks
förlagets. Förlaget uppmanas att återkomma med information om tider mm.

6

Övriga kontaker inför veckan
Rädda Barnen – Anna tar kontakt med ordförande för RB.
Region Gotland – Anna tar kontakt med Madeleine på KFF.
Fotbollsveckan – Annelie tar kontakt och stämmer av.

7

Volontärbehov mm planering av veckan
Mötet stämmer av volontärbehov med Sylvia. Sylvia skickar över volontärlistan från 2012 så att
närvarande på mötet kan stämma av och lämna eventuella förändringar till Sylvia i god tid.
Mötet beslutar vidare att torsdagen i Barnkörveckan ska innehålla författarkväll med de två
medverkande författarna samt senare Ungdomskväll i Bygdegården. Denna kväll kl 21:30 kommer
Hurrbau, kulturskolans orkester, och spelar mot uppgjort arvode.
Vuxenkörens konsert planeras till kl 18:30 som förra året på lördagen.

8

Media
Anna kontaktar radion.
Karin B skickar ut pressrelease om 25 årsjubileum.

9

Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.
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