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1. Ekonomi 

 

Genomgång av årets ekonomi och vi har ett positivt resultat. Resultatet kommer att finnas 

tillgängligt på årsmötet 22 februari kl. 12.00. 

Blad som kan delas ut till samtliga medlemmar för att förtydliga terminsavgiften samt vilket 

kontonummer som används för inbetalning kom på tal då det dröjer långt in på terminen 

innan samtliga medlemmar har betalt avgiften. 

 

2. Årsmötet 

 

22 februari klockan 19.00 (30 minuter innan ordinarie övning). 

Utskick av kallelse till årsmötet kommer att ske inom snar framtid. 

Daniel Billing meddelar att han vill avgå som ledamot i styrelsen. Mattias Sundholm som är 

valberedning kommer att informeras om Daniels avgång. 

Övriga styrelsemedlemmar meddelar att dom sitter kvar. 

Årsberättelse samt genomgång från revisorn kommer att ske på årsmötet. Terminsavgiften 

kommer att vara 700:-/termin. 

Vi behöver även göra en inventering av vilka som tillhör våra ansvarsgrupper, PR-grupp, 

konsert-grupp etc. 

 

3. Datum för vårterminen 

 

Vi kommer att öva på samtliga lov då vi behöver detta inför kommande konsert. 

Terminens sista övning kommer att hållas 31 maj 2018.  

Vårfestens datum är satt till 2 juni 2018. Är det någon som är intresserad av att öppna upp 

sitt hem för vårfesten är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. 

 

4. Planering av fikadatum 

 



Första torsdagen i varje månad förlänger vi övningstillfället med 30 minuter till 21.30. I 

mitten av övningen bryter vi för fika. Fikan delas upp mellan stämmorna enligt följande 

datum. 

1 februari, altstämman. 1 mars tenor/basstämma. 5 april sopranstämma. 3 maj styrelsen. 

 

 

 

5. Konserten 12/4 

 

Konsert på Kungsbacka teater 12 april, tider när vi ska träffas för att sjunga upp och 

eventuellt genomföra genrep återkommer vi med närmare. 

Heldag med kören 11 mars för att sjunga igenom samtliga låtar för konserten. 

Knytis för att kunna fika och äta mat, en lista kommer att finnas för att kryssa i det som 

passar bäst för dig att ta med. Styrelsen köper in engångsartiklar. 

 

6. Planering inför konserten 

 

Beställa fler vita pärmar så samtliga medlemmar kan förvara alla noter och texter inför 

konserten. 

Klädsel återkommer vi med då vi behöver stämma av med arrangören hur deras planer ser 

ut.  

Biljetterna till konserten finns nu att köpa på Kungsbacka teaters hemsida. 

Det har även diskuterats om Frillekören kan få köpa biljetter till rabatterat pris, vi 

återkommer. 

 

Ett förslag är att förlänga kvarvarande övningstillfällen med 30 minuter för att få ordentligt 

med tid och inte behöver stressa igenom låtarna. Vi ska ha roligt också! 

På senaste övningstillfället kom vi fram till att vi börjar 19.00-21.00. Givetvis kommer ni om 

det passar bättre 19.30.  

 

7. Hemsidan 

 

Daniel kommer att fortsätta ha ansvar för hemsidan även efter sin avgång i styrelsen. 

Hemsidan uppdateras löpande med relevant information. 

 

8. Övriga frågor 

 

Tid för nästa styrelsemöte är 20 mars klockan 19.00.  
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