
 
 
 
 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FMC DATUM 2016-02-02 
 
LOKAL: Blindgatan 33B 
 
Närvarande: Lars-Åke, Åke, Håkan, Mats, Mattias och Pelle 
  
§1 Mötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet 
  

Mötet öppnades av Åke som mötets ordförande. Pelle var mötets 
 sekreterare. 
 
§2 Fg. protokoll 
  

Godkändes 
 
§3 Kassören har ordet 

 
På grund av kassörens bemärkelsedag lyste densamme med sin frånvaro. 
Han hade dock meddelat att den ekonomiska situationen är under kontroll 
och att det nu tom börjat komma in terminsavgifter från några av 
medlemmarna. Huruvida inkomna avgifter avser innevarande termin, eller 
avser tidigare ej inbetalda terminsavgifter, var dock höjt i dunkel. Däremot 
tycks det vara klart att kassören överlämnat den årliga rapporten till 
Körförbundet. F.ö. riktade styrelsen hjärtliga gratulationer till Erik, vår 
eminente föreningskassör, på hans 68-årsdag! 
 

§4 Vocal Six 
Helgen med Vocal Six närmar sig med stormsteg och arbetet fortskrider 
enligt plan. Biljettförsäljningen går lite trögt men vi hoppas på en stark 
slutspurt denna vecka. Vi kommer att synas ytterligare i Dalarnas tidningar i 
slutet på veckan. Beslutades att Pelle skickar ut ett mejl till FMC och 
påminner om tider för mat under fredagen samt info om klädsel. 
 
Det har kommit till styrelsens kännedom att klädkommittén självsvåldigt 
åsidosatt föreningens s.k. slopspolicy i samband med kommande konserter 
tillsammans med Vocal Six. Styrelsen riktar därför en tydlig reprimand till 
klädkommittén och utgår från att densamma i fortsättningen håller sig till 
fattade beslut. För att kunna följa upp att så också blir fallet beslutade 
styrelsen att ej godkänna ev. framtida avhopp från klädkommittén under 
kommande treårsperiod. 
 



 
 

§5 Konventet 2016 
Kommande måndag, den 8 februari, kommer vi inte att ha någon repetition. 
Däremot sätter vi igång med full kraft den 5 februari och då med satsning 
mot årets Nordiska Mästerskap i Nyköping 22-24 april.  
Inför tävlingarna i april kommer vi att ha ett internat 12-13 mars. Internatet 
kommer att förläggas till NBV´s lokaler på Ölandsgatan, på lördagskvällen 
kommer vi att ordna med mat och möjlighet att umgås, sjunga och ha kul i 
annan lokal, vilken meddelas senare. Men alltså ingen övernattning. 
 

  
§6 Irlandsresa i höst 

Åke lämnade rapport om planeringen så här långt. Åke har prel. bokat hotell 
i Cork, men kostnadsberäkningen, som inte är klar, tyder på att det kan 
komma att kosta en del, kanske lite väl mycket? Vi återkommer om mer 
exakta uppgifter längre fram! 
 

 
§7 Dirigentfrågan 
 Vi diskuterade frågan om ersättare för Lars-Åke. Beslutade att Åke ska tala 

med L-Å och Håkan med Peter om det är ok att tillsammans hålla i rodret 
under vårterminen och att vårt mål är att till höstterminen ha klart med en 
ny/a dirigent/er för FMC.  

 
§8 Årsmöte 
 Den 21/3 kommer vi att genomföra årsmötet. Kallelse kommer. Kom ihåg att 

lämna in din röst för Året Barbershoppare! 
 
§9 Övriga frågor 

– Åke delade ut gällande stadgar i syfte att vi ska läsa igenom dessa och 
därefter diskutera i vilken grad stadgarna ev. behöver revideras. 
– Åke delade också ut en sammanställning av de synpunkter som kom fram 
vid vårt föreningsmöte i hösts. Synpunkter och kompletteringar skall lämnas 
till Åke om ca en vecka för att sedan läggas ut på hemsidan. 
 

§10 Nästa möte 
 Den 8 mars på Blindgatan 33B  
 
 Skrev gjorde Pelle 
 
 
 


