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Närvarande: 

Ordförande: Julia Ternhag      
Sekreterare:  Margareta Arnell 
Ledamot:  Ingela Linde   
  Karin Svensson Hasslerås    
  

 

 

1) Behov av 1:a sopraner 

 Vi behöver lägga in text och bild på Facebook (motsvarande annonsen i UNT). 

Maggan fixar.  

 Det vore bra med flyers eller liknande att dela ut på jobbet. Maggan kollar om 

Camilla kan fixa något. 

 Maggan påminner kören om att vi alla behöver sprida budskapet om att vi behöver 

bli fler.  

 Ingela kollar med Tina, Johanna och Agnes om de tänker fortsätta. 

 En provsjungning, 1:a sopran i kväll 

 Vi har dessutom några intresserade som troligtvis är alt respektive 2:a sopran. 

Kanske kan vi ”möblera om” i stämmorna. Vi beslutar oss för att de ska få 

erbjudande att provsjunga kommande torsdag.  

 

 

2) Förberedelser inför årsmötet: 

 

Diskussion (30 minuter) i stämmorna repet före årsmötet, dvs 15/2, gällande utvärdering av 

arbetsgrupper och kodexen; 

 

Utvärdering av arbetsgrupper  

Dokument om arbetsfördelningen i stämmorna skickas med kallelsen till årsmötet 

Gruppdiskussioner utifrån frågeställningarna; 

 Har det varit en rimlig arbetsuppgift för stämman?  

 Har det varit en lagom arbetsbelastning?  

 Har arbetsfördelningen fungerat i gruppen? 

 Hur skulle arbetet kunna fungera ännu bättre?  

 Behöver gruppen ytterligare stöd från styrelsen för att arbetet ska fungera bättre? 

 

Utvärdering av kodexen 

Dokument med kodexen skickas med kallelsen till årsmötet.  

Gruppdiskussion; 

 Har vi arbetat utifrån vår kodex? 

 Om inte – varför? 
 

Varje stämma sammanfattar sina svar och mejlar sammanställningen till Maggan i god tid 

före årsmötet. 
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Info om ytterligare förberedelser till årsmöteskallelsen finns i särskild mall till 

sekreteraren.  

 

3) Kalendarium våren 

Genomgång av kalendariet. Maggan färdigställer och skickar ut. Julia kontaktar Lennart 

angående terminens lokalbokning. 

 

4) Strategi för framtida sjungningar, se protokoll 17 12 18 

Frågan bordläggs till nästa möte. 

 

5) Inspicientuppdrag  

En person i styrelsen ska ansvara för detta, till sin hjälp ska hon ha en Cikada från var och 

en av de andra stämmorna. Detta får lösas efter årsmötet.  

 

6) Övriga frågor  

- Rephelg – hur långt från stan? Vad behöver vi i lokalen? Vad får det kosta?  

Julia diskuterar med S2 och Elisabeth. 

- Konsertlokal för vårkonserten? Julia kollar med Elisabet. 

- Maggan har upprepat försökt få kontakt med kontaktpersonen Bengt om betalning för 

pensionärssjungingen. Han svarar ej. Julia letar efter kontaktuppgifter till andra 

personer. 

- Det vore bra om vi utvecklar ett kontaktformulär som kan skickas till arrangörer inför 

sjungningar. Där kan vi tidigt i processen klargöra hur samarbetet ska se ut, vad 

arrangören önskar av oss gällande marknadsföring etc. Uppgörelse angående ekonomi 

bör ingå och vara klar i god tid inför konsert. 

 

7) Nästa möte 

Inget datum fastställt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


