
Protokoll 20180502 

Närvarande: Lena, Eva, Eva-Karin, Britta och Wolfgang. 

1. Ordförande öppnade mötet. 
 
2. Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 
 
3. Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna 
 
4. Ekonomi: Vi har 9 581:- på plusgirot.  
”Nordea paketet”: Swedbank tar 900:- för ett paket och Nordea tar 1100:- för 
ett paket. Vi väntar med att bestämma oss till efter sommaren. 
 
5. Info Gtb.distr.möte. Nästa möte des 22/5. Postkören har fått en ny 
körledare som heter Wojciech Gluch. Han har även kören ”Ta ton”.  
Lena berättade lite vad distriktet gör. Har bl a hand om Ljungskile kursen.  
Vi har inga frågor att ta med till nästa möte.  
 
6. Framträdande vt-18. Valborg i Ljungskile Gamla kyrka. Tillsammans med 
Fräknarna som inte var så många. Hela framträdandet skedde inne i kyrkan pga 
dåligt väder. Det var ett roligt och uppskattat framträdande. Det var många 
åhörare. Det var lätt att sjunga i kyrkan. Den hade jättebra akustik. Ett minus 
var att vi inte hade fått reda på hur det hela skulle gå till på andakten. 
Café Knape den 2/6 kl 15:00. Om det går att ordna så sjunger vi upp på Folkets 
Hus kl 13:30. Vi bjuder inte in Fräknarna till denna gången. 
Ljungskile dagen den 16/6: Fräknarna vill att vi sjunger tillsammans då. 
Körledare ht-18: Ricky är ordinarie Körledare fom Årsmötet 2018. Vi bör se oss 
om efter en ny körledare eftersom han har planer på att flytta till Spanien om 
han får sålt sitt hus.  
 
7. Info från fondgruppen: Ingen representant från gruppen var närvarande. 
 
8. Övriga frågor: Årsmötet i förbundet hölls i Lund den 28/4. Koskuskullekören 
och ÖV kören har gått ur förbundet. Ny Ledamot i förbundet är Sigge Mineur.  
Ärter och Fläsk sjunger folkmusik i Kville kyrka den 20/5 kl 18:00 i samband 
med Kville veckan. 
Terminsstart Ht-18: Vi börjar den 4/9 kl 18:00. Styrelsemöte innan 17:00. 
 
9. Nästa möte den 2/6 på Folkets Hus innan vårt framträdande på Knape. 
 
10. Ordförande avslutade mötet. 


