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Klamparekörens styrelsemöte 22/2-17 

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

Susann Sigward (kassör), Sofia Berggren (sekreterare) Björn de Maré (ledamot)  

 

 

1. Körledarvikarie i maj  

Rodrigo har hittat en vikarie för maj och avslutningskonserten. Rodrigo förmedlar kontakt mellan 

honom och Stefan.  

 

2. Internat 1-2 april 

Vi ska hålla till på Drakudden i Bro.   http://www.drakudden.se/  Vi ska bo i Gästhuset som har 14 

rum och vi inkvarteras i 3 i varje rum, förutom några som har önskat enkelrum. Denna gång kommer 

vi att behöva laga mer mat än vi är vana vid, då vi inte har helpension.  Det kommer att krävas 

insatser av samtliga i kören för att det ska bli ett bra internat. Lunch på lördag tar vi med oss själva, 

och planen är att vi tar catering för huvudrätten på lördagskvällen, men ev ordnar förrätt och 

efterrätt själva, (och var och en tar med egen måltidsdryck till middagen). Söndag frukost och lunch 

måste vi också fixa själva. Sänglinne och handduk tar vi med själva. 

Någon slags matlags-/syssloindelning kommer att ske senare. 

För er som åker kommunalt är det pendeltåg till Bro station, därifrån buss 556 (bussen avgår 09:36 

på lördag fm) 

 

3. Hörsalen – bra eller dålig replokal 

Det har framkommit en del funderingar kring hörsalen som replokal.  Några har framfört synpunkter 

på att det är svårt att höra varandra. Vi beslutade att hålla ett par repetitioner i Bolindersalen igen, 

för att känna skillnaden. Stefan bokar Bolinder för ett rep i mars och ett i april. 

Rodrigo framförde frågan om gemensamt fika i pausen. Vad tycker kören? 

 

4. Kommande evenemang 

Vårkonsert 6/5 kl 16:00 i Söderhöjdskyrkan. Samling 13:00 

Förslag kom upp om en kort konsert i fyrkanten som ett slags genrep. Vi avvaktar med beslut kring 

detta. 
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5. Ekonomi 

God ekonomi. 

Trafikkontoret och Stadsbyggnadskontoret har fortfarande inte betalat sina bidrag. 

21 korister har betalt vårterminens avgift. 

 

6. Övriga frågor 

Stefan har lagt ut ett ”upprop” på TNs intranät om att vi önskar fler manliga sångare till kören. 

(bifogar en pdf så alla får se hur vi marknadsför oss) 

Styrelsen har en fråga till våra webmasters, hur funkar det när någon mailar via hemsidan? Är det 

styrt till någons mailbox så att det tas om hand, eller hur fångas det upp?  

Susann undrar om någon vill gå en marknadsföringskurs, se bifogat dokument. Det ska i så fall vara 

någon som har ett intresse och vill lägga ner lite tid och energi på att hjälpa till att marknadsföra 

våra konserter och framträdanden. Hör av er till Susann om intresse finns. 

 

 

Vid protokollet 

 

Sofia Berggren 
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