
Protokoll över styrelsemöte via Zoom 2022-04-04 19:30-20:20 

Närvarande: Lars Bergström, Göran Lönngren, Lars-Göte Löfdahl, Karin Hessel, 
Lajos Garlati, Johan Leander.   

1. Funderingar över konserten 2022-04-03 
Lajos yttrade sig positiv till konserten. Han tyckte att vi spelade bra. Programmet 
var bra och av rätt längd. Det uppkom några konstruktiva förslag till kommande 
evenemang, ,t.ex. att satserna till verken bör stå i programmet och att även tid för 
nästa spelning bör publiceras. Positivt var också att alla medverkande kände sig 
ansvariga och hjälpte till med uppbyggnad och efterarbete. 
Närvarande var 21 artister och ca. 80 personer i publiken. 

2. Påsklöv och nästa konsert 2022-08-03 
Styrelsen beslutade, att vi nu tar påsklov och börjar repetitioner för den kommande 
konserten i Stadsparken 2022-04-28. Lajos har då semester, Karin förklarade sig 
beredd att leda övningen. Lilla Orkestern i Nybro planerar en operettkonsert 
2022-05-14. Lajos föreslår, att vi tar över programmet i vår sommarkonsert. Han 
ställer noterna till förfogande och vill prata med de inblandade solisterna. 

3. Förklädd Gud 
Det råder fortfarande osäkerhet angående uppföranden av “Förklädd Gud” med 
Ida Fahl. Styrelsen anser, att vi kan deltaga om det inte kommer alltför nära vår 
egen konsert i november. Lars tar kontakt med Ida. 

4. Konsert 20 november 2022 i Gröna Salen 
Till konserten i november står programpunkten Beethovens trippelkonsert fast, 
Kajs och inblandande solister är vidtalade. Programrådet ombedes att utarbeta 
vidare förslag i samråd med Kajsa.  

5. Konsert 19 november 2023 i Kalmarsalen 
Programråden ombedes också att fundera över programpunkter till konserten 
2023, vilken Kajsa har förklarat sig beredd att leda. 

6. Samarbete med Kammarorkestern Karlskrona våren 2023 
Lars-Göte föreslår, att vi under våren 2023 planerar en konsert tillsammans med 
Kammarorkestern Karlskrona. Det kunde bli en övningshelg med konsert på den 
ena orten och någon vecka senare gen.rep. och konsert på den andra. Eftersom 
orkestern i Karlskrona trycker årsprogram tidigt, bör kontakt upprättas snarast. 

7. Uruppförande Cecilia Franke 
Programrådet ombedes ta kontakt med Kajsa och diskutera, om uruppförande av 
Cecilia Frankes komposition för Duo Gelland kan passa in i programmet november 
2023. 

Nästa styrelsemöte bestämdes till 2022-05-09 kl. 19:30. 
 

Göran Lönngren


