
Protokoll	  20170830	  
	  
Närvarande:	  Lena,	  Eva,	  Monica,	  Svante,	  Britta	  och	  Eva-‐Karin	  
	  
1.Ordförande	  öppnade	  mötet.	  
	  
2.	  Dagordningen	  godkändes.	  
	  
3.	  Föregående	  protokoll	  lästes	  igenom	  och	  lades	  till	  handlingarna.	  
	  
4.	  Hur	  får	  vi	  nya	  medlemmar?	  Vi	  låter	  det	  bero	  tills	  vi	  vet	  hur	  det	  blir	  med	  fortsättningen	  av	  
kören.	  
	  
5.	  Ekonomi:	  Vi	  har	  4498:-‐	  på	  Plusgirot.	  Vi	  tar	  ut	  vår	  terminsavgift	  på	  250:-‐.	  Vi	  ansöker	  om	  
2500:-‐	  i	  verksamhets	  bidrag	  från	  kommunen.	  
Stämansvariga	  tar	  kontakt	  med	  ny/gamla	  medlemmar	  för	  att	  se	  om	  de	  vill	  fortsätta	  i	  kören.	  
Vi	  söker	  medel	  från	  stiftelser	  och	  fonder.	  
Vi	  ansöker	  igen	  från	  Thordén	  stiftelsen	  10.000:-‐.	  
	  
6.	  Info	  från	  Göteborgs	  distriktet:	  Kursen	  i	  Ljungskile	  blir	  den	  18-‐19/11	  med	  Åsa	  och	  Ulf	  
Nomark	  som	  ledare.	  Nästa	  möte	  den	  18/9.	  
	  
7.	  Åsikter	  angående	  Oslo:	  Egna	  sången	  på	  kvällen	  var	  det	  bästa	  
För	  lite	  tid	  för	  eget	  framträdande.	  
Ingen	  tid	  att	  lyssna	  på	  övriga	  svenska	  körer.	  
För	  lång	  väntan	  på	  inträdet	  till	  Rådhuset.	  
Sångartåget	  genom	  Oslo	  var	  en	  upplevelse.	  
Grill	  kvällen	  vore	  bättre	  utan	  trubadur.	  
Festlokalen	  var	  för	  stor	  och	  högtalaranläggningen	  under	  all	  kritik.	  
	  
8.	  Ht-‐17	  sånger	  och	  framträdande:	  9/12	  på	  museet.	  	  
Andra	  förslag:	  Wienerkonditoriet,	  Knape,	  Nica-‐mässan	  någonstans.	  Villa	  Elfkullen	  nästa	  år.	  
	  
9.	  Uppstarten	  i	  körstugan.	  Positivt	  initiativ	  från	  Svante	  och	  en	  bra	  idé	  av	  Sven	  att	  vi	  fick	  vara	  i	  
Körstugan.	  Dock	  för	  lite	  sång	  annars	  god	  samvaro	  och	  god	  förplägnad.	  
	  
10.	  Info	  om	  ABF:	  De	  har	  flyttat	  till	  Junogatan.	  Globalt	  Café	  för	  körerna	  på	  to	  em.	  Halvårsmöte	  
i	  Trollhättan	  den	  21/9.	  Social	  ekonomi	  Svante	  och	  Eva	  kollar	  upp	  vad	  detta	  är.	  
	  
11.	  Övriga	  frågor:	  Fanns	  inga.	  
	  
12.	  Nästa	  möte	  hos	  Eva-‐Karin	  den	  11/10	  kl	  18.00.	  

	  


