
Protokoll	  Kaprifolkören	  2016	  11	  24	  
	  
Närvarande:	  Lena	  Engberg	  ordförande,	  Eva	  Hellman	  kassör,	  Wolfgang	  Westphal	  suppleant	  
och	  Eva-‐Karin	  Sifversson	  sekreterare.	  
	  
1.	  Ordförande	  öppnande	  mötet.	  
	  
2.	  	  Dagordningen	  lästes	  igenom	  och	  godkändes	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
3.	  	  Föregående	  mötesprotokoll	  lästes	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
4.	  	  Ekonomi:	  Vi	  har	  10134:-‐	  på	  kontot.	  Vi	  fick	  1100:-‐	  för	  Nicamässan	  i	  Tanumshede.	  
	  
5.	  	  Info	  Göteborg:	  Inte	  mycket	  att	  rapportera.	  Nästa	  möte	  16/1-‐2017.	  
	  
6.	  	  ”Fortbildning	  och	  föreningsliv-‐	  Integrationsarb./ABF.	  Det	  är	  ett	  folkhälsoprojekt	  med	  
ovanstående	  tema	  som	  ska	  utmynna	  i	  ett	  globalt	  Café	  som	  ska	  fungera	  som	  en	  
föreningsdriven	  kulturell	  mötesplats	  som	  ska	  finnas	  lokaliserat	  på	  Söder.	  Vi	  är	  mede	  i	  
projektet	  men	  vi	  behöver	  inte	  göra	  någonting.	  
	  
7.	  	  Förslag	  om	  sånger	  från	  SA	  till	  10	  dec:	  Nu	  tändas	  tusen	  juleljus	  som	  sjungs	  på	  en	  annan	  
melodi.	  Staffan	  Bellman.	  	  
	  
8.	  	  Vårterminen	  –	  17.	  Funderingar?	  Start?	  Vi	  börjar	  terminen	  den	  11/1-‐17.	  
	  
9.	  	  Sångarstämman	  i	  Oslo.	  Sven	  följer	  med	  om	  vi	  blir	  sångbara.	  Förbundssångerna	  som	  ska	  
sjungas	  då	  kommer	  att	  läggas	  ut	  på	  förbundets	  hemsida	  som	  ljudfiler.	  När	  ska	  vi	  öva	  de	  
sångerna:	  Ett	  förslag	  är	  att	  öva	  vid	  årsmötet	  som	  sist	  och	  inte	  lägga	  två	  dagar	  i	  Göteborg.	  	  
Bussen	  är	  full	  52	  st.	  Buss	  och	  logi	  i	  Oslo	  kostar	  totalt	  2200:-‐.	  
	  
10.	  	  Övriga	  frågor:	  Vardagsrummet:	  Mysig	  och	  trevlig	  lokal	  med	  dålig	  akustik	  som	  gjorde	  att	  
vi	  inte	  själva	  hörde	  hur	  vi	  lät.	  Efteråt	  fick	  vi	  mycket	  positiv	  feedback	  från	  den	  lilla	  skara	  som	  
var	  där	  och	  lyssnade.	  Det	  var	  bra	  med	  en	  konsert	  på	  en	  vanlig	  onsdags	  övning.	  Det	  var	  
positivt	  att	  vi	  hade	  kaffeförsäljning	  och	  inte	  tog	  inträde.	  
	  
Ljungskile	  kursen:	  Bra	  upplägg.	  Trevlig	  kurs.	  Det	  var	  trevligt	  på	  middagen	  efteråt	  med	  en	  
gemytlig	  stämning.	  
	  
Facebook:	  Vi	  frågar	  Paula	  om	  hon	  kan	  tänka	  sig	  att	  ansvara	  för	  den.	  Ett	  bra	  sätt	  att	  nå	  ut	  till	  
så	  många	  som	  möjligt.	  
	  
Fondansökningarna:	  Vi	  har	  inte	  fått	  svar	  från	  de	  fonder	  som	  vi	  sökt	  pengar	  ifrån.	  Inte	  heller	  
fått	  svar	  ifrån	  Thordén	  stiftelsen,	  
	  
Julkonserten	  10/12:	  Lilla	  rummet	  innanför	  restaurangen	  är	  bokar	  efteråt.	  Det	  blir	  julbord	  och	  
det	  kommer	  att	  kosta	  225:-‐/person.	  Drickan	  tillkommer	  också.	  
	  
Fikabröd:	  Vi	  bestämmer	  på	  övningen	  vem	  som	  ska	  ta	  med	  sig	  fikabröd	  till	  nästa	  övning.	  
	  
11.	  	  Nästa	  möte	  hos	  Britta	  den	  19/1-‐17.	  
	  
12.	  	  Ordförande	  avslutade	  mötet.	  
	  


