Verksamhetsberättelse 2016

VOX MEDIA

Inför årsmötet den 20 februari 2017 i Radiohuset, Stockholm
KÖRENS STYRELSE
Årsmötet 8 februari 2016 valde följande styrelsemedlemmar:
SANNA NORDELL ordförande ELAINE HELLSTADIUS v ordf, PETER WATTMAN sekreterare och
webbansvarig, BIRGITTA MYHRMAN, kassör, övriga ledamöter: BOSSE CARLQVIST, KAJSA
GYLLENBERG, LOTTIE LANDSTRÖM. Suppleanter: VIVECA RINGMAR,
Dirigent: Daniel Ralphsson adjungeras till styrelsemötena
Valberedning: Magnus Myhrman och Maud Hiller.
Revisorer: Anita Larsson och Birgitta Sandberg.
EXTRA MEDLEMSMÖTE hölls den 2/5 för att besluta om högre medlemsavgift för SR-pensionärer och
externer då SRTVIF annars ville sänka vårt årliga bidrag med drygt hälften, stadgeenligt ordinarie
MEDLEMSMÖTE hölls 10 oktober.
STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under 2016 (17/1, 4/4, 23/5, 19/8, 17/10 och 7/11).
REPETITIONER
Vi repeterar som vanligt på måndagar mellan kl.17.30 och 20.05.
I samband med konserterna har vi också haft extrarepetitioner.
Första vårrepet var den 11 januari, höstterminen startade 22 augusti.
Öppna repetitioner som vanligt de tre första repen på vår och höst.
KONSERTER
”I sommarskrud på sjungande B:n” där vi sjöng kompositörer och titlar på ’B’ i Norska kyrkan 20/4
Lunchkonsert i Radiohuset 9/6, (jul)lunchkonsert i Radiohuset 15/12.
Vår stora konsert sköts till 26/1 2017 för att ge oss tid att repetera in Shakespeare-repertoaren och göra en
värdig avskedskonsert tillsamman med Daniel.
SEMINARIER
Vi ganomförde körseminarier i Radiohuset söndag 10/4 och fredag-lördag 11-12/11.
VIKARIE
Då Daniel inte kunnat p g a sitt engagemang vid Göteborgsoperan har vi under året haft vår omtyckte
dirigentvikarie, Henry Turu som också var med och dirigerade konserten i Norska kyrkan.

ANTAL MEDLEMMAR
Vox Media har under året haft 33 betalande medlemmar, varav ca en tredjedel är anställda inom bolagen. Vi
försöker oförtrutet värva nya anställda medlemmar till kören.
REPERTOARPLANERING, NOTINKÖP:
I stället för repertoarråd har Daniel en ordning med omröstning på föreslagna teman vilket har fallit väl ut.
Vi har köpt in noter till våra större konserter
AFTER CHOIR Några gånger har vi gått ut efter körrepet och haft trevligt tillsammans.
AFFISCHER Eva Eriksson-Rydberg har på ett förträffligt sätt ordnat affischer till våra evenemang och inför
de öppna repetitionerna.
FACEBOOK Vi har två FB-sidor (Vi i Vox Media –sluten grupp och Kören Vox Media) Vår hemsida under
SRTVIF.SE har hållits uppdaterad av Birgitta M.
Stockholm den 5 februari 2017
Sanna Nordell , ordförande

Vårkonsert med Vox Media

