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Stjórnamenn/Fundarmenn
Dagbjört Sigurbergsdóttir (DS)

Formaður

Mætt

Þorgerður Valdimarsdóttir

Ritari

Mætt

Þuríður Pétursdóttir (ÞP)

Gjaldkeri

Mætt

Aðalheiður Gunnarsdóttir

Meðstjórnandi

Mætt

Jófríður Guðmundsdóttir

Meðstjórnandi

Mætt

Margrét Bóasdóttir (MB)

Verndari

Fjarverandi

1. Þuríður gerir grein fyrir fjárhagsstöðunni sem er góð. Flestir aðildarkórar hafa greitt félagsgjald,
gjaldkeri mun hafa samband við þá sem ennþá skulda.
2. Heiða hefur fundið frétt um stofnfund Gígjunnar sem birtist í DV. Fríða mun setja inn á vefsetrið
3. Búið að kaupa og fá í hendur upptöku af jólalagi Gígjunnar, ,,ég heyrði þau nálgast“ e. Jón
Ásgeirsson. Verður sett inn á vefsetrið, í þessu sambandi er rætt um linka vefsetursins inn á aðra vefi,
t.d.á Facebook. Fríða mun afla upplýsinga um þetta hjá Greind.
4. Flutningur á Stökum. Fjórir kvennakórar fluttu lagið á vordögum að því best er vitað. Rætt um að
búa til lista með nöfnum tónskálda f. tónverkjasjóð Gígjunnar.
5. Hringingar- tölvupóstar til kóra. Rætt er um þann sið að hafa samband við aðildarkóra með
símhringingum, Fríða gerir að tillögu að sendur verði út tölvupóstur til reynslu með ca.fimm
spurningum, með það að markmiði að fá skýrari og betri svörun frá kórum sem gagnast stjórn betur
sem upplýsingar um starf kóra innan sambandsins.
6. SFH. Formanni hefur gengið illa að ná sambandi við framkvæmdastjóra SFH – samtaka flytjenda
og hljómplötuframleiðenda og fá skýr svör um greiðslur til Gígjunnar. Ákveðið að Dagbjört hafi
samband við Margréti Bóasdóttur verndara og fái hana í lið með stjórn í að vinna þetta.
7. Aðalfundur Gígjunnar 2009. Boðað verður til aðalfundar laugardaginn 17. Okt 2009 í Domus Vox
Laugavegi 114-116. Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf, en undir önnur mál verður fræðsla um
gildi nefnda og öflugs félagsstarfs í kvennakórum, stórum og smáum. Ákveðið að fá konur úr
kvennakórum sem hafa mikla reynslu af félagsstarfi innan síns kórs til að vera með framsögu.
8. Stjórnarskipti. Á næsta aðalfundi munu Dagbjört, Þorgerður og Þuríður ganga úr aðalstjórn. Því
þarf að finna þrjár nýjar konur í aðalstjórn og tvær í varastjórn. Heiða mun hafa samband við þær
konur sem nú eiga sæti í varastjórn v. þátttöku í aðalstjórn.
9. Vefsetrið. Rætt um að safna þurfi upplýsingum um hvort kórar hafi látið semja eða útsetja fyrir sig
verk og hvort ekki megi safna þeim upplýsingum undir sérhlekk á vefsetri Gígjunnar. Þetta þyrfti svo að
auglýsa meðal kórstjóra kvennakóra. Einnig þyrfti að stofna hlekki á vefsetrinu með upplýsingum um
staði fyrir æfingabúðir, kórakeppnir- og mót.

