
Protokoll 2016 01 20 
 
Närvarande. Lena E, Eva, Monica, Gunilla B, Wolfgang, Eva-Karin, Lena N-W och Gunilla 
Z. 
 
1.Mötet öppnades av ordförande. 

 
2. Dagordningen godkändes med tillägg Övriga frågor punkt 10. 

 
3. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna. 
 
4. Ekonomi: Vi gick igenom årsbokslutet inför årsmötet. 
Ett förslag som kom upp var att internt anordna en studiecirkel för att därigenom få in mer 
pengar till kören via ABF: 

 
5. Info från Gtb dist.möte 160119. Samklang vill ingen fortsätta med. Ett förslag är att den 
kommer ut endast 2 gånger per år och de som håller på med den nu tillfrågas om att fortsätta 
med den. 
Alla tre manskörerna i Stockholm upphör. 
Gunnar Hansson avgår som vice ordförande i förbundet. Ordförande Lasse Grönwall har 
också aviserat att han vill avgå. Förslag på nya ordförande är Jerry Ardbo och Göran 
Forsgren. 

 
6. Körframträdande: Efter konserten som vi hade i december har vi fått mycket positiv 
respons från de som var och lyssnade. Några uttalande är att vi är proffsiga och ser väldigt 
glada ut. 
Vi kommer att framträda med Nica-mässan den 13/3 i Kville kyrka och den 20/3 i Lane-Ryrs 
kyrka. Vi hade funderingar på om vi ev ska ha ett framträdande någonstans i April-Maj och 
sjunga för ”nya svenskarna” på Museet den 6/6 som vi gjorde förra året. 

 
7. Ljungskile kursen: Förslag på ledare är Simon och Fredrik ,i 1:a hand, och Åsa och Ulf 
Nomark är ett annat förslag. Datum är ännu inte fastställt. 
     
8. Kaprifolkörens årsmöte den 24/2 innan den ordinarie övningen kl 17:00. Vi bjuder på kaffe 
och fralla. Årsavgiften till kören blir kvar som den har varit. 
    
9. Göteborgs distr. Årsmöte blir den 5/3 i Folkets Hus i Uddevalla. Vi börjar 9:30 med kaffe 
och fralla för den som önskar. Kursen startar kl 10 med avbrott för lunch kl 12:00-13.30. Efter 
kursen kl 16 hålls årsmöte i distriktet därefter äter vi en lättare middag tillsammans kl 17. 
Kursens ledare är Annika Brorson. 

 
10. Övriga frågor: Vi bör lämna in saker som vi inte vill ha hemma till Föreningsarkivet på 
museet. Vi betalar för det. 
Körlotteriet: Vi diskuterade vad som kan vara lämpliga vinster. 
 
11. Nästa möte bestäms efter årsmötet i kören. 

 
12. Ordförande avslutade mötet. 
 


