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Närvarande:  

Ingela, Märta, Meta, Hanna, Eva, Maggan 
 

 

1) Cikadas koncept – på pränt  

Ingela har sammanfattat sina tankar kring Cikada och hur vi ska arbeta i nuläget. Styrelsen 

bejakar och antar konceptet som ska vara ett internt dokument i kören. Kan läggas på 

medlemssidan och skickas till medlemmarna. (Se bifogat dokument.) 

 

2) Logga  

Markandsföringsgruppen jobbar med förslag på en ny logga. Styrelsen önskar få några 

förslag att ta ställning till men inte allt för många. Ingen brådska med detta inför 

vårkonserten. 

 

3) Checklista inspicient och konsertplanering 

Styrelsen går igenom listorna så långt som vi har kommit med dem hittills. Vi inser att det 

finns en hel del som behöver bearbetas innan de blir intuitiva och lätta att använda. Eva 

och Maggan jobbar vidare med dem så att det finns preliminära checklistor att använda 

framför allt för inspicienten till ”En Sommarsång till Tröst”.  

 

4) Vårkonsert 31/5 

- Texter för mellansnack är nästan klart. Maggan skickar dem till styrelsen för 

genomläsning. De ska vara färdiga att testas på repet den 17/5. Maggan skickar även en 

förfrågan till fler textläsare. 

- Stolar – Enligt Palle finns 150 på plats. Det bör räcka.   

- Kläder- Nytt klädrep på torsdag.  

- Ingen koreografi på denna konsert. Hanna kommer med förslag gällande positioner. 

- Affischen; Styrelsen gillade den senaste som kom på sms. Färgen är mer intensivt grön 

än den vi sett tidigare. Texten ”Dirigent Ingela Linde” bör vara med. 

 

5) Julkonsert   
Hanna har inte fått kontakt med ansvariga. Frågan tas upp igen på nästa möte. 

 
6) Resegrupp 

Bordläggs till i höst 
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7) Övriga frågor  

Fikat flyttas till 24/5 i stället för 17/5 när vi repar i Botan. 

Fest – Vi ska ställa frågan om någon av Cikadorna vill ta ansvar för en bordbokning så att 

vi kan ta vägen någonstans efter konserten. 

Maggan skickar infomejl till kören om de närmaste repens detaljer.  

 

8) Nästa möte 

17.45 torsdag 24/5.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


