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Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Västerhejde respektive via Skype/tfn
Datum: 120212
Närvarande i Västerhejde: Karin Blomquist, Sylvia Hörling, Anna Derwinger Hallberg.
Närvarande via Skype/tfn: Barbro Aronsson, Malin Askner, Karin Kloth.
Förhinder: Annica Grönhagen, Helena Herlitz Olsson.
1 Mötets öppnande
Ordförande Karin Blomquist hälsar välkomna.
2 Dagordning
Genomgång och godkännande av dagordningen. Inga övriga frågor.
3 Förra mötesprotokollet
Var och en läser igenom förra mötesprotokollet själva och återkommer vid eventuella frågor.
4 Medverkande 2012
Årets medverkande är nu klara.
BKV är mycket glada att ha följande musiker och körledare med oss i sommar!
Stefan Nilsson, Lotta Hasselquist Nilsson och Maja Malmström (piano)
Rigmor Bådal och Ola Johansson (bas)
Maria Kellström (körledare för Minikören och Bubblorna)
Helena Parrow (körledare för Barnkören)
Maria Wessman Klintberg (körledare för Ungdomskören)
Lone Larsen (körledare för Vuxenkören)
Stefan Casta (författare)
5 Genomgång av aktivitetslistorna
Budget
Kort lägesrapport från Anna. Budgeten håller bra.
STIM: I och med att BKV nu är medlem i Sveriges Körförbund sköter de detta åt oss. Körförbundet står för
all kostnad, vår skyldighet är att rapportera in vad vi framfört. Barbro har ansvar för att det rapporteras
in.
Ekonomiska ställningstaganden
Medlemsavgift: Medlemsavgiften i BKV 2012 är 50 kr. I medlemskapet ingår givetvis möjligheten att
kunna vara med och påverka verksamheten. Eftersom BKV nu är medlem i Sveriges Körförbund, blir man
som medlem i BKV också samtidigt medlem i Sveriges Körförbund, och får deras tidning fyra gånger per
år.
Mediakontakter: Måste göras nu. Anna kontaktar Radio Gotland.
Affischer: Karin K arbetar med att ta fram olika typer av affischer och informationsmaterial. Vi beslutar
idag att använda oss av Roxy för spridning av affischer.

Boenden för medverkande
Karin B rapporterar från Helena: Boendena för medverkande i stort sett klara. De som bor på Stora
Gåsemora är bokade lördag – lördag, Helena letar f n boende sista lördagen – söndag. De som inte bor på
Stora Gåsemora är bokade söndag – söndag. När allt är helt klart med bokningen skickar Karin B ut
sammanställningen till alla i styrelsen.
Helena har skickat brev till DG vad gäller de medverkandes resor och väntar på svar därifrån.
Ansökningar/bidrag/spons av olika slag
Ansökningar: Ansökningsarbete pågår och ett antal ansökningar har skickats, vi väntar nu svar på dessa.
Spons: Karin K tar kontakt med de sponsorer på den gemensamma sponslistan som ingen av oss andra
tecknat sig för, och har också en egen lista över sponsorer.
Några kommentarer i samband med sponsring:
 Det kan ju också vara så mycket mer/annat än pengar
 Anna har lagt en mall för sponsringsfaktura i Dropbox.
 Angående bidrags/sponslista på hemsidan: Förslag att ha en arkivdel där föregående års
sponsorer/bidragsgivare står, och en för årets bidragsgivare som uppdateras allteftersom.
Samverkansmodellen: Karin B informerar kring den nya Samverkansmodellen i Region Gotland. En ny
tjänst som regional kulturstrateg har inrättats.
Förankringsarbete
- är det vi behöver koncentrera oss på just nu. Sprid, prata med ”alla”!
Rädda Barnen: Anna tar kontakt under sportlovet.
UngiKör Gotland, Gotlands Körförbund: Karin B har fortsatt kontakt.
Stockholmsgruppen: Sven Winberg kommer vara sammanhållande för denna och Karin B har skrivit ett
brev till gruppen.
Café
Vi är glada för att Anna-Carin och Signe har tackat ja till att ha hand om caféet i år!
Tröjor
Karin K har försökt ta reda på möjligheter för ekologiska alternativ, men inte fått svar ännu. Beslutas att
vi släpper detta för i år, men att vi återkommer nästa år. Liksom i fjol trycks tröjorna på Kastås.
Lokaler, reptider, logistik
Kort rapport från Sylvia. Avvaktar med schema, eftersom det är svårt att planera lokalerna innan vi vet
storleken på körerna. Bajamajor hyrs från kommunen för halva priset. Kan någon från kommunen hämta,
eller volontär? Sylvia har kontakt med PA-kompaniet.
Blandat komihåg
 Lista över volontärer skulle behöva göras. Karin B börjar på en sådan lista och lägger i Dropbox för
övriga att fylla på. När en volontär kontaktas, skrivs detta in i listan.
 Diskussion kring ny sångbok, kanske till 25-års jubileet?
6 Beslut per capsulam 120115
Styrelsen beslutar att återgå till tidigare ersättningsnivå (före 111112) vad gäller de medverkandes resor
till och från Fårö i samband med Barnkörveckan sommaren 2012.
Styrelsen beslutar även att budgetera för 4,5 musiker (dvs en justering av tidigare beslut vid
styrelsemötet 111211 att budgetera för 4 musiker.)

7 Kommande styrelsemöten
Torsdag 15 mars, 19.30–21: Möte via Skype
Söndag 29 april, 10-18: Heldagsmöte med hela styrelsen på Gotland
8 Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.
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