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Närvarande: 

 

Ordförande Julia Ternhag 

Kassör Elisabeth Långström 

Sekreterare Margareta Arnell 

Ledamot: Ingela Linde 

Åsa Blomberg 

Camilla Reineck 

Karin Svensson Hasslerås  

 

1) Körens stämfördelning nästa termin 

S1: Julia, Märta, Frida, Åsa W, Agnes? Johanna? 

S2: Katarina, Brita, Eva, Maria, Hanna  

A1: Kristin, Camilla, Tina, Maggan, Johanna, Anita, Jane, Tina Ö?  

A2: Elisabeth, Åsa, Meta, Lena, Kristina, Turid, Karin, Kristin (om Tina Ö till A1) 

 

Sammanfattningsvis behöver vi 2-3 körvana och riktigt höga S1:or samt ytterligare en S2.   

 

Strategi: 

- Linda ska sjunga upp för S2. 

- Annons i UNT, på sociala medier, flyers, samt info på hemsidan. Budskapet är  ”Cikada 

söker första sopraner, se hemsida.”  Kontaktuppgift till Cikadas e-post.  

- Camilla fixar flyer och banner till sociala medier. 

- Motsvarande enkel text i annons. Camilla frågar Tina L om hon kan fixa detta. 

- Hemsidetext som beskriver kören samt vad vi har framför oss. Ingela formulerar ett 

förslag. 

- Detta sker i början av januari. 

 

2) Singing Sisters - utvärdering 

 

- Konceptet med texter, sånger, kläder, affisch etc hölls ihop som vi ville. Det krävde 

mycket arbete av många inblandade. Bra med konceptmöten där allt stämdes av efter 

hand. 

- Gästartist Elise – kul och bra men mycket jobb gällande kommunikation, arr, noter, 

skjutsar etc. Mycket av detta jobb låg på Ingela. Vissa uppgifter hade kunnat delegeras. 

- Tangodansarna innebar ytterligare en dimension till föreställningen vilket gav en större 

upplevelse för publiken. 

 

- Det ekonomiska resultatet blev -22 400 kr. Vi hade också räknat med ett ordentligt 

minusresultat. 
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- Arbetsgruppernas arbete: 

A1 hade mycket jobb med marknadsföringen. En del otydligheter uppstod gällande ansvar 

och samarbete mellan Cikada/Marknadsföringsgruppen och Regina. En tydlig 

arbetsfördelning i marknadsföringsgruppen samt med andra inblandade skulle underlätta 

arbetet. Inför kommande samarbeten med en annan organisatör bör vi i god tid ta reda vad 

de önskar/förväntar sig av oss och vad vi kan förvänta oss av dem gällande 

marknadsföring, texter etc.  

A2 hade inte så mkt jobb med denna föreställning. Noter, biljetter (fixade Regina delvis). 

S1 hade inte heller så mkt jobb med denna konsert. Pianostämning och strålkastare. 

S2 sökte efter konsertlokal och deltog intensivt i jakten på replokal. 

 

I projektet fanns dessutom;  

o Koreografigrupp  

o Klädgrupp 

o Textgrupp 

Dessa grupper som skapades utifrån intresse funkade mycket bra. 

Sammanfattningsvis har det varit olika arbetsbelastning i stämgrupperna. Grupperna 

behöver diskutera sin arbetsfördelning så att vi undviker otydligheter och komplikationer i 

samarbetet. Ingela och styrelsen bör äga styrningen. Därför är det viktigt att alla stämmor 

representeras i styrelsen. 

En arbetsuppgift som behöver läggas på en grupp är en inspicientfunktion under 

föreställningen för ev arbete som bara ”dyker upp”. Vid exempelvis konserter. 

- Trots mycket information i god tid gällande rep, helger etc innebar arbetet med Singing 

Sisters för många en oväntat tung arbetsbelastning.  

- Bra med god framförhållning gällande låtar och tydlighet kring när respektive låt skulle 

sitta utantill.  

- Bra med flera rep för koreografi så att den processen hinner sätta sig i kören.  

 

-  Ljud: Magnus Kraft var en mycket bra och erfaren ljudtekniker. 

- Ljus: Mycket bra! 

 

- Singing Sisters är det tuffaste och mest utmanande som Cikada har gjort på länge. 

Detta har dock sammansvetsat 0ss mycket och vi har lärt oss massor! 

 

 

3) Arbetsgruppernas arbetsfördelning och arbetsbelastning, funkar konceptet? 

Fördelning i arbetsgrupperna och Cikadas kodex har pågått sedan senaste årsmötet. Ska 

utvärderas på kommande årsmöte. 
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4) Replokal  

Vårterminen är bokad i Läbyvad. Vi startar terminen den 18/1. Styrelsens uppfattning är att 

kören trivs i lokalen, vi fortsätter därför att repa där. Om någon inte håller med eller har en 

annan bra lokal så går det bra att säga till. Styrelsen har i nuläget inga andra förslag. 

 

Den 25/1 och 22/3 har vi inte tillgång till den lokalen. Om vi inte hittar annat kan vi vara på 

skolan på Wik. 

 

5) Framtiden 

 

Tankar om sjungningar 2018: 

- Slottets och Landstingets guldklocke-avtackning? Maggan forskar i vem som ansvarar för 

detta. 

- Fler betalsjungningar med lite högre ambition. Vi behöver söka upp såna! Hur? 

- Info behövs på hemsidan för den som vill ha en sjungning med oss! Vem fixar? 

- Vårkonsert 5 maj, Elisabeth kollar Botan. Därefter blir detta en uppgift för S2.  

- Heldagsrep 24-25 mars, lokal får S2 söka. Julia pratar med dem om detta. 

- Höstens stora evenemang 2018 blir en julkonsert. Förslagsvis en föreställning på 

konstmuseet och två på Wiks julmarknad, 1:a respektive 2:a advent. Marie Berglund – 

nya servicechefen på Wik önskar oss tillbaka för två konserter.  

 

 

6) Förberedelse årsmöte 

- Valberedning – Frida. Alla stämmor bör vara representerade i styrelsen. Detta är en stark 

önskan för att körens arbete och kodex ska fungera bra. Julia påminner Frida om detta, 

men hela kören behöver delta i arbetet att hitta kommande styrelse. 

- Kallelse – senast 2 veckor före årsmöte med dagordning 

- Årsmöte och rep 1 mars, med utvärdering av arbetsgrupper mm 

 

7) Logga 

Inget tydligt förslag har kommit som är bättre än den logga vi har. Läggs på is tills vidare.  

 

8) Fest 

Dags för A2-fest. Förslagsvis 31/5. Önskemål finns om att vi i samband med en fest 

tillsammans ska se filmen från Singing Sisters. Viljorna skiljer sig dock här. Somliga vill titta 

tillsammans, andra inte. Styrelsen rekommenderar att alla tittar på filmen, ensam eller i grupp. 

Ingen kollektiv filmvisning kommer att ordnas. Märta har filmen. Förslag att den kopieras i 

fem ex som körmedlemmar får låna. 

 

9) Övriga frågor 

Finns intresse av en längre resa med kören? Körtävling? Festival? Konserter? Ideologiskt 

sammanhang etc. Fundera! Arbetsgrupp? 
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10) Nästa möte 11/1 kl 19 i Läby 

- Förbered utvärdering av arbetsgrupper 

- Lusläs kodexen 

- Provsjungningar 

 

 

 

 

 

 

  

Vid datorn 

Margareta Arnell 

 

 


