Fundargerð

Gígjan, landssamband íslenskra kvennakóra

_____________________________________________________________________
Verkefni:
Dagsetning fundar:
Tímasetning fundar:
Fundarstaður:

Stjórnarfundur Gígjunnar
05.10.09
17:00 – 18:45
Amokka

Til fundar mættu:
Dagbjört Sigurbergsdóttir (DS)
Jófríður Guðmundsdóttir (JG)
Þuríður Pétursdóttir (ÞP)
Þorgerður Valdimarsdóttir (ÞV)
Aðalheiður Ósk Gunnarsdóttir (AÓG)
Sigrún Óskarsdóttir (SÓ)
Margrét Bóasdóttir (MB)

Formaður
Varaformaður
Gjaldkeri
Ritari
Meðstjórnandi
Varamaður
Verndari

Mætt
Mætt
Mætt
Fjarverandi
Mætt
Mætt
Fjarverandi

1. Fundarefni og helstu niðurstöður fundar
Fundargerð stjórnarfundar frá 10. september 2009
Fundargerð lesin upp og samþykkt samhljóða
Bankareikningur Gígjunnar
(ÞP) gerði grein fyrir stöðu reikninga Gígjunnar. Staðan er góð eftir árið.
Árgjald
Enn eiga 3 kórar eftir að greiða árgjald síðasta árs. (ÞP) mun hafa samband við kórana og
hvetja þá til að greiða, svo að þeir hafi atkvæðisrétt á aðalfundi Gígjunnar. Kvennakórinn í
Kaupmannahöfn var í erfiðleikum með að senda greiðslu. (JG) mun finna póst frá þeim
varðandi málið og áframsenda á (ÞP)
Endurskoðendur Gígjunnar
(DS) gefur kost á sér sem endurskoðanda fyrir næsta ár, en hún gengur úr stjórn á næsta
aðalfundi. Eins á að hafa samband við Margréti Hreinsdóttur núverandi endurskoðanda líka.
(ÞP)
Nýjir kórar
Ekki hefur frést af neinum nýjum kórum. Þó var samþykkt að hafa samband við aðila sem
voru í forsvari við kóra sem eru hættir til að athuga hvort þeir hafi tekið upp þráðinn aftur. Hver
og ein skoðar listann yfir sína kóra.
Nýjar konur í stjórn
Búið er að hafa samband við nokkarar konur varðandi stjórnarsetu. (DS) hefur samband við
Jórukórinn og Kyrjurnar. (AÓG) hefur samband við Kvennakór Akureyrar. Eins á að hafa
samband við nokkra kóra sem ekki hafa átt aðila í stjórn Gígjunnar, td. Léttsveit Reykjavíkur,
Ymur, Kvennakór Öldutúns.
Fundarstjóri
(DS) hefur samband við Heiðu í Vox.
Spurningarlisti til formanna
Borist hafa svör við spurningum sem sendar voru út á tölvupósti frá 6 aðildarkórum. (JG) mun
ítreka við kórana að svara spurningum. Eins mun (JG) taka saman upplýsingar sem berast og
setja upp til að kynna á aðalfundi sem og að setja inn á vefsetrið.
Erindi á aðalfundi
(ÞP) á eftir að fá svar frá Guðbjörgu í Kvennakór Reykjavíkur ef það gengur ekki upp á að
hafa samband við Kvennakór Garðabæjar. (AÓG) og Hildur í Kvennakór Suðurnesja munu
halda erindi líka. Bjóða á fundargestum upp á að varpa fram spurningum að loknum erindum.
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Áætlað er að hvort erindi verði ca. 10 mín.
SFH
Gengur illa að ná sambandi við SFH vegna greiðslu úr sjóðnum. (DS) mun fylgja eftir.
Fleira ekki rætt, fundi slitið kl. 18:45
Ritari fundagerðar: Jófríður Guðmundsdóttir.
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