
Protokoll över styrelsemöte via Zoom 2021-09-08 19:35-20:20 

Närvarande: Lars Bergström, Lajos Garlati, Göran Lönngren, Lars-Göte Löfdahl  

1. Konsert 21 november 
- Utvärdering av genomgången med Kajsa Boström förra veckan. Tidigare 
preliminärt övningsschema bekräftas: fredag 12/11 19-22 tutti, lördag 13/11 
9-12:30 V1+V2+Vla, söndag 14/11 10-13 + 14:30-17:30 tutti, 15/11 eller 16/11 
blås+slagv.+harpa, torsdag 18/11 19-21:30 tutti, lördag 20/11 10-13+15-18:30  
tutti+solist, genrep. ca. 17:00. Söndag 21/11 konsert. 
- Lars bokar hamnsalen till de planerade tiderna.  
- Rekrytering av externa musiker pågår, vilket visar sig vara mycket tidskrävande. 
Se bilaga.  
- Avtal med Kajsa har kompletterats av Göran och godkännes, skickas för 
underskrift. 
- Kontakt med Kalmarsalen genom Lars: aktuellt program, Ulf Wickbom om 
önskemål för moderation, Destination Kalmars och Barometerns 
evenemangssidor, annons i Kalmarposten? 
- Det råder olika åsikter angående biljettpriset. Lars-Göte pläderar för 190:-, Lars 
och Göran för 150:-Beslut däröver liksom beslut om tidpunkt för biljettsläpp 
uppskjutes, Kalmarsalen ska tillfrågas.  
- Det beslutas, att de fyra personer som betalade inför första konsertförsöket nu 
ska erhålla gratisbiljetter.  
- Lars tar kontakt med NBV angående programblad och affischer.  

2. Kontakt med länsmusiken och med Kulturskolan 
Lars avser att kontakta Länsmusiken med frågan om samarbete vid ett eventuellt 
uruppförande. Han planerar även en träff om samarbetet med de orkestrar som 
Kulturskolan samarbetar med. 

3. Ansökan om kulturbidrag 
Sista lagför ansökan om kulturbidrag är den 15 september. Styrelsen beslutar att 
ställa en sedvanlig ansökan om 100 000:- för 2022.  

4. Alternerande övningsdirigent 
Det är styrelsens önskan att Lajos och Konstantin alternerar som övningsdirigent. 
De avtalar själva vilka repetitioner de ska leda.  

5. Jubileumsår 2022? 
Diskussion om förslag till KMS historik av Håkan Gustafsson och möjligt 
jubileumsår 2022. Uppgifterna kommer att kompletteras av Lars-Göte som har 
utförligare fakta. De samlade uppgifterna ska sedan skickas ut till dem som har 
varit med länge i KMS för kommentarer och eventuell rättelse.   
   
Mötet avslutades kl. 20:20 

Göran Lönngren


