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Beskrivning
Tid
Närvarande
Förhinder
§1 Mötets öppnande
§2 Val av justerare
§3 Fastställande av
dagordning
§ 4 Föreg protokoll
§ 5 Fastställande av
röstlängd
§ 6 Ekonomi
§ 7 Övriga rapporter

Vid protokollet
Kent Sahlin

Styrelsemöte
2018-01-11
Helén Andersson, Helena Andersson, Kent Sahlin, Anders Holmqvist, Maria Steen,
Mia Wistrand
Helena hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Till att justera dagens protokoll valdes Mia Wistrand
Föreslagen dagordning godkändes.
Protokoll från årsmötet 2017-09-27 godkändes.
Inga noteringar

Ø Anders meddelar att ställningen på kontot nu är 82 704 kronor, vilket innebär
ca 10 000 kronor i inkomna medlemsavgifter.
Ø Maria informerar om generella neddragningar på Eskilstunas skolor. Detta
påverkar till viss del även musikklasserna, då man nu ställer hårdare krav på
tilläggsbelopp. Vissa tjänster som musikklasserna har nytta av kan komma att
förändras/reduceras. I dagsläget är det oklart exakt hur detta kommer att
drabba klasserna.
Ø Sätt att förbättra ekonomin undersöks; stipendier etc. Detta för att kunna
fortsätta arrangera musikaler etc. Mötesdeltagarna och andra i föreningen
uppmanas att tänka till om de eventuellt känner till stipendiefonder som vi kan
söka pengar från.
Ø Policyn för biljettpris utreds. Vi har vid gratiskonserterna haft slut på biljetter.
Trots detta har lokalen varit halvfull. Vi diskuterade en lägre summa för att
förhindra att för stort antal biljetter tas ut.

Ordförande
Helena Andersson

Justerare
Mia Wistrand
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10 Övriga frågor

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Konserter planerade:
20e maj: Vårkonsert
6e mars: 4or och 5or åker till Stockholm
11e april: 7or och 8or har en rockkonsert i St Eskil
Konsert för 9or.. Oklart vid mötestillfället.

Vårkonserten. Grovplanering:

§ 11 Nästa
sammanträde
§ 12 Mötets
avslutande

Vid protokollet
Kent Sahlin

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 konserter i Stålforsskolan. 14.30 och 16.00
Enligt samma mönster som tidigare delas uppgifter till klasserna ut:
M4 har hand om garderoben.
M5M6 säljer fika
M7M9 bakar muffins, 15 per elev.
M8 sköter lotteriet.
Vi diskuterade även pris till lotteriet. Helen kollar med 3 smeder.
Helena kollar ev. chokladhjul med Triangelns IK.
Mer detaljerad plan och utskick till klasserna efter nästa möte.

•

Mer:

•
•

•

Kent uppdaterar medlems/kontaktlistan och publicerar genom Åsa H.
Mia efterlyser logga och grafisk profil för föreningen om detta finns. Maria
kollar. Vi planerar att göra en roll-up med Swishnummer etc. att använda vid
konserter.
Maria kollar med rektor Andreas för eventuellt deltagande på nästa möte.

o

2018-03-20 kl. 17.30

o

Helena tackade och avslutade mötet.

Ordförande
Helena Andersson

Justerare
Mia Wistrand

