
Protokoll	  Kaprifolkören	  	  2017	  01	  19	  
Närvarande:	  Lena,	  Eva,	  Monica,	  Wolfgang,	  Britta	  och	  Eva-‐Karin.	  
	  
1.	  	  Ordförande	  öppnande	  mötet.	  
	  

2.	  	  Dagordningen	  godkändes	  	  
	  

3.	  	  Föregående	  mötesprotokoll	  lästes	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  

4.	  	  Ekonomi.	  A.	  Ansökan	  om	  kommunalt	  bidrag.	  Vi	  fick	  1000:-‐.	  B.	  Ansökan	  om	  
bidrag	  från	  Thordenstiftelsen:	  Vi	  fick	  inga	  pengar	  ifrån	  med	  motiveringen	  att	  vi	  
har	  fått	  pengar	  tidigare.	  Vi	  har	  8000:-‐	  på	  kontot.	  
	  

5.	  	  Ansökan	  av	  sponsringspengar:	  Vi	  har	  inte	  fått	  svar	  ifrån	  de	  fonder	  som	  vi	  
sökt	  pengar	  ifrån.	  Vi	  kommer	  att	  fråga	  Föreningen	  Norden.	  	  
	  
6.	  	  Ljungskilekursen	  ht-‐17:	  Kommer	  att	  bli	  den	  11-‐12/11	  eller	  18-‐19/11	  på	  
folkhögskolan	  som	  vanligt.	  
Förslag	  på	  kursledare	  är:	  Rickard	  Söderberg,	  Åsa	  och	  Ulf	  Nomark,	  Hans-‐Erik	  
Månsson,	  Gunnar	  Eriksson	  och	  förbundets	  egna	  dirigenter.	  
	  

7.	  	  Info	  Gtb.	  Från	  möte	  2017	  01	  16:	  Förbundets	  årsmöte	  blir	  den	  1/4	  i	  
Kortedala.	  Övning	  av	  förbundssånger	  den	  2/4	  även	  det	  i	  Kortedala.	  Distriktets	  
årsmöte	  den	  11/3	  på	  Mortens	  Krog	  i	  Uddevalla.	  Ingen	  kurs	  denna	  gången	  men	  
vi	  kommer	  att	  fråga	  Sven	  om	  han	  kan	  tänka	  sig	  att	  komma	  och	  öva	  
förbundssångerna	  med	  oss.	  
	  

8.	  	  Info	  om	  sångarstämman	  i	  Oslo:	  Vi	  kommer	  att	  bo	  på	  Börshotellet	  som	  ligger	  
vid	  Järnvägsstationen.	  Mer	  information	  om	  programmet	  kommer	  när	  allt	  är	  
spikat	  och	  klart.	  Information	  om	  när	  vi	  skall	  betala	  kommer	  senare.	  
	  

9.	  	  Årsmöte	  Kaprifolkören:	  Onsdag	  den	  8/3	  kl	  17:00.	  Observera	  tiden.	  
	  

10.	  Radmiza,	  ABF	  vill	  gärna	  träffa	  styr/kören:	  Vi	  lägger	  nästa	  styrelsemöte	  i	  ABF	  
lokaler.	  
	  

11.	  Övr.frågor:	  Kaffekassa.	  Vi	  lägger	  20:-‐	  i	  kaffeburken.	  	  	  
	  

12.	  Nästa	  möte:	  Den	  16/2	  kl	  17:00	  hos	  ABF	  om	  de	  kan.	  
	  

13.	  	  Ordförande	  avslutade	  mötet.	  
	  


