Dagordning, styrelsemöte (Zoom) 2020-08-13

kl. 18.00

Föreningen Blended Voices i Sköllersta
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8

§9

§10

Mötets öppnande Marie-Louise Öppnar mötet och hälsar välkomna. Deltagande på mötet
var: Marie-Louise, Meta, Mia, Yvonne, Sören, Bettan, Annica
Val av mötets ordförande Sittande
Val av mötets sekreterare Sittande
Val av justerare Sören
Godkännande av dagordningen Ja
Senaste mötesprotokoll lästes upp av Meta och godkändes
Ekonomi
• Bank 46 000 drygt på banken och drygt 300 i kontanter (Tingsgården var nöjda med
vår städning)
• Budget 2020 Det är fortfarande knepigt att göra en budget, men Yvonne har gjort en
preliminär budget / omsättning på ca 170 000 in och 170 000 ut. Mia har köpt kläder
för 16 000 och Meta har haft för 2000 – 3000 kr. Mia säger att vi fortfarande har
möjlighet att tjäna lite extra på att städa de nya lokalerna på hennes jobb.
Julshowen 2020
• Ska vi redan nu senarelägga showen eller ska vi köra på enligt planering och vänta och
se vad som händer inom ett par månader? Efter en lång diskussion kom vi fram till att
vi skjuter på Showen fram till i februari. Grunden för detta är gällande
rekommendationer för landets körsångare. Se bilaga 1
• Hur lägger vi upp repetitionerna? Via Zoom.
När avslutar vi höstterminen ifall vi inte kommer ha en julshow? Vi kommer avsluta
höstterminen torsdagen den 10/12 och drar igång torsdag den 7 januari.
Föreställningar:
12, 13, 19, 20, 26, 27 februari
Bidragsansökningarna. Vi glömde fråga på årsmötet om det finns någon som har
möjlighet att hjälpa till med detta. Vi frågar på tisdag om någon kan tänka sig att vara
behjälplig. Marie-Louise, Yvonne B och Bettan kan även tänka sig att hjälpa till.
• Projektbidrag Hallsbergs kommun (hela året)
• Kulturföreningsbidrag Hallsbergs kommun (senast 30 september, för evenemang
under året)
• Evenemangsbidrag för kulturevenemang Hallsbergs kommun (Ansökan för
evenemang som ska hållas mellan den 1 juli och 31 december ska finnas hos
kommunen den 31 maj)
• Årets Kulturstipendium Hallsbergs kommun (Kulturstipendiet vill uppmuntra till
konstnärlig eller kulturell verksamhet – förening eller enskild person)
• Bidrag till Kulturföreningar Region Örebro Län (Ansökan som skickas in gäller för
nästkommande år. Ansökningar som skickas in senast 31 augusti 2019 avser alltså år
2020). Ansökningsperioden är 1 april - 31 augusti)
• Kulturrådet Staten (det finns diverse bidrag att söka på web-platsen)
• Adolf Lindgrens Stiftelse
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Övriga frågor
• Ny omgång med strumpförsäljning? Ja. Jag lämnar in ordern den 30 september.
• Inspelning Julsagan – dagarna efteråt. Uppskjutet men så fort det är okej att socialisera
igen så kommer vi dra igång inspelningar av julsånger.
• Loppis den 6 september.
• Uppgradering av hemsidan enligt mail från Hemsida24 – Vi beslutar att inte
uppgradera i nuläget.
• Inga övriga frågor dryftades
Nästa styrelsemöte 2020-10-21 kl. 19,00
Mötet avslutas M-L tackar för engagemanget på mötet och vi ses i trädgården vid
Tingsgården på tisdag!

Vid pennan:

Justerare:

___________________________________

___________________________________

Meta Fagerström

Sören Tyresgård

Bilaga 1

Vädra ofta, sjung i stora lokaler, testa ofta och skippa fikat. De råden
ger Sveriges Yrkesmusikerförbund (Symf) till landets körsångare.
De nya rekommendationerna har tagits fram av medicinska experter i samband med
att många professionella körer återupptar arbetet efter sommaren. Meningen är att
de ska fungera som ett tillägg till Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
Symf slår fast att det tämligen riskfritt att sjunga i kör så länge man är utomhus och
håller avstånd. För körsång inomhus finns desto fler förhållningsregler.
Enligt rekommendationerna bör lokalerna vara så stora som möjligt och gärna ha
högt till tak. Tänk kyrkorum. Lokalen bör också ventileras ordentligt med flera
luftväxlingar i timmen.
Körsångarna bör ha fasta platser med avstånd på minst 1,5 meter mellan stolarna
och över två meter mellan stolsraderna.
Sången bör ske i korta pass med paus för vädringar. Men under uppehållen gäller
det att hålla avstånd. "Inget gemensamt fika", skriver Symf.
Det finns ingen säker tidsgräns för hur länge man kan repetera utan det uppstår
smittrisk, men ju längre den pågår desto högre är risken.
Vidare rekommenderas antikroppstest på alla sångare innan säsongsstart. De som
inte är immuna borde testas för covid-19 med så kallade PCR-test två gånger i
veckan, enligt Symf Testerna bör också göras vid minsta sjukdomssymtom hos
sångarna eller personer i deras närhet
FAKTA

Fakta: Körsång i Sverige
Nära 600 000 personer sjunger i kör i Sverige.
Ung i kör, Sveriges körledare, Sveriges kyrkosångsförbund och Sveriges körförbund är de fyra
stora organisationerna inom svenskt körliv.
Körsång har kopplats till flera fall av spridning av coronaviruset i länder runt om i världen, enligt
Dagens Nyheter.
Skälet till smittorisken är att partiklar i utandningsluften – aerosoler – når långt från kroppen,
särskilt i dåligt ventilerade lokaler med många människor.

