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Närvarande: Ingela Linde, Margareta Arnell, Meta Schmidt, Eva Lindberg, Hanna Björck, 

Märta Gross, Anna Jonson 

  
 

1) Replokal 

Maggan har bokat replokalen i Läby för vårterminen. Dessvärre var redan 6 kvällar 

upptagna (17 och 24/1, 14 och 21/3, 16 och 23/5). Hanna undersöker ifall vi kan vara på 

Uppsala Walldorfskola dessa datum. Den 17/1 vet vi redan att det inte går så då kommer vi  

att vara på Wik (skolan). Hanna återkommer om övriga datum samt kostnad. 

(Läby är alltså bokad 31/1; 7, 14 och 28/2; 7 och 28/3; 4, 11 och 25/4; 2 och 9/5.) 

 

 

2) Julkonsert 

Biljetter  

För att förenkla biljetthanterngen kommer enbart Cikador att få köpa förköp. Lena 

hanterar försäljningen. 

Medlemmarna i Hantverksföreningen erbjuds ett biljettpris (i dörren på Slotts) på 70 

kr. Vi får då avdrag på halva hyran som hamnar på 2000 kr. 

Wiks slott har meddelat att de vill ha provision på biljetterna. Deras önskemål är 20 

kr/såld biljett. Förhandling med Ingela pågår. 

Affisch 

Palle visar sitt och A1-ornas affischförslag. Styrelsen har önskemål om några 

förändringar. Palle fixar. 

Låtordning 

Ingela presenterar ett förslag. Detta kommer att korrigeras utefter repens utfall. 

Koregrafi/förflyttningar 

Hanna och Ingela diskuterar detta. 

Mellansnack 

Ingela presenterar sina idéer om korta och kärnfulla texter, Maggan jobbar fram ett 

förslag 

Fix i konsertlokalerna 

Svart tyg över främre stolsraden på Slotts- Ingela fixar tyg 

Batteriljus på Wik – Palle kollar om det finns att låna 

Marschaller utanför – Eva fixar 

 

3) Logga 

A1 har lämnat 4 olika förslag på ny logga till Cikada. Styrelsen diskuterar förslagen och 

kommer fram till två favoriter. Vi diskuterar vad som karaktäriserar de olika loggorna och 

hur de bäst representerar Cikada. Inget beslut under mötet. 
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4) Vårkonsert i Botan 

Vi får fri hyra mot att Botan får 8% av biljettintäkterna. 

Vi kommer att få vara med i deras program. Palle lämnar uppgifter till dem. 

Beslut att konserten ska börja kl 19. 

 

5) Förfrågan om festsjungning 190829 

Åsa Blomberg är en av arrangörerna för en nationell kongress för stadsträdgårdsmästare. 

Den 29/8 är det fest i Botans orangeri. Vi har fått förfrågan om vi är intresserade av att ha 

en konsert i samband med detta. Gage kan komma att bli ca 10 000 kr. Vi ställer oss klart 

positiva till detta. Inget är ännu bestämt. 

 

 

 

 

 

 

    Mötessekreterare 

    Margareta Arnell 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


