
Styrelsemöte VVB den 30/5 2017 

● Närvarande: Kurt, Bo M. Monica, Sven – Ingvar, Maria 

(adjungerad) och Else A J. 

 

● Ordförande öppnade mötet och önskade alla välkomna. 

● Else valdes till sekreterare och Maria och Kurt justerar 

protokollet. 

● Föregående protokoll: Lästes upp och godkändes. 

● Ekonomi: På det rörliga kontot 3669, 85kr. en del räkningar ska 

dock betalas.  

● Konserten den 11/6 kl. 13:00 – 16 ca. 
Medverkande: ”Sound Stars”, Staffan Svensson klassisk guitar, 

”Fria Tyglar” trubadurtrio från Bohuslän, Bo Magnusson samlar 

visvännerna till samspel och allsång. Lokal Agardsalen. 

● Teman för höstens möten, kurs och konsert: 
27/8 Sensommarvisor. Inledning: Bosse berättar och sjunger 

visor av Elisabet Hermodsson. Lokal hos Lena Gavuzzi. 

17/9 Folkvisor. Om någon är intresserad av att inleda mötet så 

kontakta Bosse! Lokal hos Lena Gavuzzi 

21-22/10 Konsert och kurs. Bosse fick i uppdrag av styrelsen 

att försöka att få ner Per Sörman till att hålla i en 

vistolkar-scenkurs och konsert. Mer info. Kommer. 

26/11 Bellmanföreställning: Kurt och medlems-kör. Bellman 

och Ulla Vinblad utklädda, kören har något attribut. Ni som är 

intresserade hör av er till Bosse! (Lokal Församlingshemmet) 

 

● Laila Torkildsens, begravning: Bosse, Marianne och Erik deltog, 

spelade och sjöng. Minnesgåva till ”Operation Smile”. 

 

● Skrivelse från Kristian Svensson från RVS (Riksförbundet visan 

i Sverige) Bosse blev kontaktperson. 

 

 

● Övriga frågor: ”Modig konsert” Bosse kollar om Bellman- 



Föreställningen kan gå under modig konsert, för då kan vi få 

bidrag.  

CD-skivan: Välja en visa var, sedan måste man boka tid. 

50kr/tim. betalas själv. Detta blir en promotionskiva, som ska 

delas ut för att visa vad vi kan, att vi finns etc. 

 Förslag om att VVB skulle ha sitt säte i Ängelholm och eller ha 

vis-möten på olika orter som Båstad, Torekov, Ängelholm och 

Höganäs. 

Förslag att under våren ha en Wienermusikorkester som heter 

”Wienerbröder” 

 

● Nästa styrelsemöte 27/8 kl. 13:00 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 

 

 

 

 

   

   Sekreterare                                   Justeras 

 

-------------------------------------------------------------------- 

Else Arnli Johansson           Monica Nielsen       Kurt Wijkmark 

 

 


