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Styrelsemöte Föreningen Barnkörveckan på Fårö, BKV
Plats: Hemma hos Syliva Hörling, Visby, respektive via Skype/tfn
Datum: 120315
Närvarande i Visby: Karin Blomquist, Sylvia Hörling, Anna Derwinger Hallberg, Annica Grönhagen, Helena
Herlitz Olsson.
Närvarande via Skype/tfn: Barbro Aronsson.
Förhinder: Malin Askner, Karin Kloth.
1 Mötets öppnande
Ordförande Karin Blomquist hälsar välkomna.
2 Dagordning
Genomgång av dagordningen.
3 Förra mötesprotokollet
Var och en läser igenom förra mötesprotokollet själva och återkommer vid eventuella frågor.
4 Genomgång av aktivitetslistorna
Anmälningar
Anmälningarna börjar komma in. I början av mars var 12 vuxna, 7 ungdomar, 17 barn, 8 bubblor och 7
minisar anmälda. Tabellen med medlemsavgifter/anmälningsavgifter på hemsidan verkar vara tydlig;
sedan den infördes har det inte varit några missförstånd vad gäller avgifter.
Boenden för medverkande
Lägesrapport från Helena vad gäller boenden och resor för medverkande. Kontakt finns med Destination
Gotland.
Ansökningar/bidrag/spons av olika slag
Vi har nu fått svar från några av de instanser där vi ansökt om bidrag, och följande är beviljat hittills:
Prinsessan Margarethas fond: 30 000 kr
Gotlandsmusiken: 5 000 kr.
UngiKör Riks: 10 000.
UngiKör Gotland har beslutat att subventionera gotländska barn och ungdomar som sjunger i någon av
deras medlemskörer med samma belopp som förra året. Mycket glädjande att också Gotlands
Körförbund i år har beslutat att subventionera gotländska vuxna körsångare på liknande sätt!
Marknadsföring
Mycket marknadsföring har gjorts sedan senaste mötet. Många utskick har gjorts, webbkalendariet är
klart, kontakt finns med radion.
Tröjor
Är också på gång. Vad gäller textraden, är det ju inte möjligt att bestämma detta förrän vi vet säkert vilka
texter vi kan välja från, vi får återkomma till detta.

Lokaler, reptider, logistik
Den fina flygeln är tyvärr inte möjlig att få för oss i år, dock var ju detta ett alldeles ovanligt tillfälle som vi
är glada att vi fick chansen till förra året. I sommar återgår vi till ett piano, vilket fungerat alldeles
utmärkt tidigare år.
5 Körevenemang på Gotland i vår
Vid de körevenemang som äger rum på Gotland under våren bör information om barnkörveckan finnas
tillgänglig.
6 Kommande möten
Nästa styrelsemöte: Söndag 29 april, heldagsmöte 10-18 på Annicas arbete.
Övriga möten framöver:
26 mars kommer Stockholmsgruppen träffas.
1 april är det medverkandeträff i Stockholm
7 Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla närvarande och avslutar mötet.
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