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Klamparekörens styrelsemöte 18/1-17 

 

Närvarande: Stefan Modig (ordförande)  Lena Winberg, (ledamot) Rodrigo Sosa Dal Pozzo (dirigent), 

 Sofia Berggren (sekreterare) Björn de Maré (ledamot) samt från Programrådet Ingemar Dahlgren 

 

 

1. Kommande evenemang 

 

- KKF 7/2 

Vi ska sjunga på Konstföreningens årsmöte den 7/2. Vi samlas 16:45 i Gamla biblioteket. 

Framträdande 17:30. Valfri klädsel. 

 

 - Vårkonsert 6/5 

Kommer att hållas i Söderhöjdskyrkan på Blecktornsgränd 13, lördagen den 6/5 kl 16.00. 

Samling 13:00. Vi ska framföra bla Misa Criolla. 

Vi hyr in 4 musiker + Rodrigo som solist. Övning med musikerna onsdagen innan konsert. 

 

 

- Sommaravslutningskonsert fyrkanten 7/6 

Mer info senare  

 

 

2. Körledarvikarie i maj  

Rodrigo kommer att anmäla sig till sångtävlingar i maj. Eftersom han inte kommer att få besked om 

han blir antagen förrän precis innan, och därmed inte vet om han kommer att kunna repa med 

kören, så beslutades att vi tar in vikarie för de sista repen och avslutningskonserten. Stefan frågar 

Francisca om hon vill rycka in. 
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3. Internat 1-2 april 

Beslutades att vi ska vara på Drakudden i Bro. Sofia bokar. 

Det kommer att innebära att alla körmedlemmar måste engagera sig, eftersom vi har självhushåll, 

och måste fixa frukost och lunch på söndagen själva. En administratör ska utses för internatet. 

 

4. Sing-along 

Vi ska inte anordna någon Sing-along i vår, då vi inte kan ta emot fler körsångare i damstämmorna. 

Stefan uppdaterar vår information på TN:s intranät, och kan där rikta informationen mot att vi 

välkomnar fler herrar till kören. 

 

5. Körens ekonomi 

Körens ekonomi är god. Vi har 164000 i kassan. 

20 korister har betalt medlemsavgiften för vårterminen. 

Exploateringskontoret och Miljökontoret har betalat sina bidrag till kören. 

 

6. Övriga frågor 

Stefan bokar hörsalen för vårens repetitioner, i den mån den är ledig. 

Ingemar lämnar över uppgiften som sammankallande i programrådet till Inger. 

 

7. Nästa möte 

Nästa möte blir den 15/2. 

 

 

 

Vid protokollet 

 

Sofia Berggren 
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