Protokoll 20180118
Närvarande: Lena, Eva, Svante, Wolfgang, Britta och Eva-Karin.
Adjungerad: Ricky Ohlsson och Sven-Åke Andersson
1. Ordförande öppnade mötet och Ricky hälsades välkommen.

2. Dagordning godkändes med följande ändring punkt 5 blir punkt 8. Sen blir det i nummerordning.
3. Föregående mötesprotokoll lästes igenom och lades till handlingarna.
4. Ekonomi. Vi har 8797:- på plusgirot. Vi har fåt kultur bidrag från kommunen på 1000:-. Vi
fick inga pengar från Thordén stiftelsen med motiveringen att vi har fått mycket pengar förut.
Det kom upp ett förslag på att vi ska kolla upp om det finns någon annan bank som har
billigare bank paket än Nordea. Vi ska kolla upp detta. /
Lotteri? Om vi inte fortsätter med lotteriet har vi inga pengar vid sidan om att använda. Det
är en väldigt bra inkomstkälla eftersom kören inte har några andra inkomster någonstans. Vi
tar upp på årsmötet om vi ska fortsätta med det eller inte.
5. Info från Gtb dist.möte 171220: Det blir en Kick-off på Lungskile gården den 3 el 10/3.
Spikat datum kommer senare. Då blir det Årsmöte kl 17 och sen mat och umgänge efter 18.
Detta kostar 100:- för medlemmar och 150:- för icke medlemmar
Postkören i Göteborg har ingen körledare.
6. Kaprifolkörens årsmöte-när? Vi har årsmöte den 7/3 kl 17:00 innan ordinarie körövning.
Körstart blir den 24/1 kl 18:00.
7. Enkät från NASOM. Vi besvarade den och vi tar även upp den på årsmötet.
8. Kören ser framåt. Ricky får ordet: Ricky vill att vi hat ett mål att se fram emot. En önskan
från honom är att vi övar varje onsdag för att få kontinuitet och bättre sammanhållning.
9. Övriga frågor: Ska vi ha gemensam körklädsel: Svårt att få till. Denna frågan har varit uppe
förut.
Inför årsmötet: Vem ska väljas om?
Vi får inte tillbaka de pengar som vi betalt för att Sven blev dålig, men vi får lite av hans
körledar arvode från ABF.
10. Nästa möte? Var? Vi kallar till möte innan årsmötet om det behövs och då har vi det innan
ordinarie körövning.
11. Ordförande avslutade mötet.

