
Protokoll Norrbykörens styrelsemöte ons 24 april 2019. 
Närvarande: Siv, Solvie, Bengt, Sven, Lennart.  Plats: hos Siv  kl 19-21. 

 

Utvärdering av extra repetition lördag 6 april i Torslanda 

Mycket bra, uppskattat, viktigt att lära känna musikens puls i kroppen samtidigt som man sjunger sin 

stämma. Bra lokal och uppslutning. Förslag att nästa extrarep sker i början av sept.  Kanske lördag 7 

alt. söndag 8. Lokaltillgång m.m. behöver kollas. Solvie kollar med Ulrik om datum passar honom. 

 

Utvärdering av separata stämövningar för damkör och herrkör. 

Bra vid inlärning av sånger för dam- resp. manskör. Bra för intonationen. 

Nästa övningstillfällen föreslås ske i början av VT2020. 

 

Kommande konserter 

• Toleredskyrkan söndag 19 maj kl 18. Musikgudstjänst.  Siv gör anmälningslista. 

• Aftonstjärnan lördag 25 maj på eftermiddagen. Bröllop. Lista finns-kollas upp. 

• Torsdag 6 juni. Nationaldagsfirande. Arrangören planerar.  Siv gör lista. 

• Glöstorpskyrkan i Tuve sept-okt. Musikgudstjänst. Förslag från styrelsen söndag 27 okt. 

• Kören är inbjuden av kantor Ingmarie Wahlbeck att göra en musikgudstjänst på 45 min och 

kyrkan håller en andakt med 2 psalmer under 15 min. Solvie kontaktar Ulrik och Ingmarie för 

att stämma av. 

• Julcafé och troligtvis Gelborn i december 

 

Större projekt 2020/2021.  Hur åstadkommer vi det? 

Först en liten resumé av tidigare projekt. Musikrådet gjorde en förfrågan i kören våren 2011: Vad vill 

ni göra framledes?  Det kom in några skriftliga och några muntliga svar från koristerna, dock inte så 

många, som musikrådet (MR) bearbetade vidare. Förslaget:  Sånger av Povel Ramel och Hasse och 

Tage resulterade i föreställningen ”Haspö ett musikaliskt skärgårdsäventyr” på Möllan lördag 21 april 

2012 efter en gigantisk och enastående arbetsinsats av alla inblandade. Alla korister behövde inte 

lära sig alla sånger för att minska inlärningsberget utan några sånger fördelades på olika 

delmängdskörer. Två kortversioner av Haspen gjordes för Odd Fellow, i maj och augusti, och en hel 

Haspenföreställning genomfördes i Sjömanskyrkan för Aktiva Pensionärer 13 mars 2013. 

Vid körlägren på Björkö i oktober 2011 och 2012 spånade och spanade tre grupper på ytterligare tre 

teman som hade föreslagits av korister och bearbetats av MR. 

Kärlekstemat utformades till ”Damen i Ramen” som framfördes i Partille Kulturhus 20 april 2013. 

Förslaget att göra en sakral konsert förbereddes under två år och resultatet blev en betraktelse över 

”Människan och Tiden” till stor del utformad av Åsa och Ulrik. Konserten framfördes i Skallsjö kyrka 

27 april 2014.  

Vinterhaspen kom som ett förslag efter Sommarhaspen och framfördes vid två föreställningar i 

markan på Kviberg med 70-80 pers.  vid vardera föreställningen den 7 december 2014. 

Förberedelsetiden, i huvudsak höstterminen 2014, var i kortaste laget för att göra en helgjuten 

föreställning. Förslaget ”Evergreens” blev till en resa runt hela världen med musikaliska svängnedslag 

här och var men bantades senare till ”Norden runt” och framfördes på Västerträffen 15 maj 2016 och 

i en reducerad version på Odd Fellow 18 maj. 

 



Med ovanstående projekt som grund och betraktelsesätt så har MR utformat flera senare konserter.  

Sekreterarens erfarenhet är att man inte bör börja med att spåna i grupp eller i hela kören från 

scratch utan att först låta koristerna grunna på kommande projekt ett tag och inhämta den 

information som finns, bearbeta den och sedan gå vidare med att spåna och spana i grupp. 

 

Uppmaning till alla korister: Har du gått och tänkt på något musikaliskt projekt 

eller liknande, utan att behöva gå ned enskilda sångtitlar, som skulle passa 

kören? Om inte gör gärna det och meddela musikrådet eller styrelsen. 

Vi kommer att ha gruppspåning med hjärnstorm i höst men före dess så måste 

vi ha några uppslag att utgå ifrån. 

 
Terminsavslut och höststart 

• Avslut 6 juni. Eventuellt en avslutningsmåltid efter konsertframträdandet.  

• Höststart måndag 12 augusti. 

 

Hur värva nya korister? 

Meddelande i GP i början av augusti. 

Trycka upp flygblad/flyer där Norrbykören presenteras för utdelning och affischering. 

Hemsidan och Facebook 

 

Värva ytterligare konserttillfällen. 

Ärendet tas upp vid första styrelsemötet i höst. 

 

Ekonomi 

På spår. 

 

Vår hyresvärd föreningen Västerträffen. 

Föreningen hade årsmöte 7 mars. Det är en stabil förening med cirka 700 medlemmar, god ekonomi, 

och ett stort utbud av aktiviteter.  

Det kommunala bolaget HIGAB förvaltar fastigheten och vill höja hyran avsevärt till marknadsmässiga 

nivåer.  Det har inte skett ännu på grund av att Kommunstyret i sin tur i några år har utrett hur 

ideella organisationer ska stödjas ekonomiskt och eventuellt kommer ett besked under 2019. För 

närvarande betalar kommunen ut hyresbidrag och aktivitetsstöd. När beskedet har kommit och 

förutsättningarna är klara blir det nya hyresförhandlingar dels för Västerträffen och som en följd 

även för Norrbykören. Västerträffen betalade år 2018 cirka 250 000 kr i hyra till HIGAB. 

 

Nästa möte 

Måndag 20 maj kl 17:30-19:00 på Västerträffen tillsammans med musikrådet och ev. resekommittén. 

 

Vid elektroniska pennan 

Lennart 

            


