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Fundur:
Dagsetning fundar:
Tímasetning fundar:
Fundarstaður:

Stjórnarskiptafundur Gígjunnar 2005
12.07.2005
15:30 – 18:00
Domus Vox, Skúlagötu 30, 101 Reykjavík

Stjórnarmenn / fundarmenn
Fráfarandi stjórn Gígjunnar:
Sigurbjörg Aðalsteinsdóttir (SA)
Kristín Ingimundardóttir (KI)
Heiða Gunnarsdóttir (HG)
Ásdís Helga Bjarnadóttir (ÁHB)
Ásdís Hjálmtýsdóttir (ÁH)

Formaður
Gjaldkeri
Ritari
Meðstjórnandi
Meðstjórnandi

Mætt
Mætt
Mætt
Mætt
Mætt

Nýskipuð stjórn Gígjunnar:
Ásdís Helga Bjarnadóttir (ÁHB)
Margrét Rósa Grímsdóttir (MRG)
Heiða Gunnarsdóttir (HG)
Sigrún Óskarsdóttir (SÓ)
Erna Gísladóttir (EG)
Margrét Bóasdóttir (MB)

Formaður
Gjaldkeri
Ritari
Meðstjórnandi
Meðstjórnandi
Verndari

Mætt
Fjarverandi
Mætt
Mætt
Mætt
Mætt

Fundarefni og niðurstöður fundar:
1. Yfirferð á upplýsingum um nýkjörna stjórn
Nýskipuð stjórn Gígjunnar byrjaði á því að skipa með sér verkum. ÁHB hafði
samband við MRG og tók hún að sér að vera gjaldkeri. HG safnaði saman
upplýsingum um nýju stjórnina (símanúmer, netföng o.fl.) og mun koma þeim
inn á vefsetrið hið fyrsta. HG mun einnig senda eyðublað á aðal og varastjórn
með þessum upplýsingum. Ákveðið var að senda öll fundarboð og allar
fundargerðir einnig á varamenn Gígjunnar. HG mun, eins og áður, senda allar
fundargerðir til stjórnar til yfirlestrar áður en þeim er komið fyrir inni á
vefsetrinu.
2. Aðalfundurinn
Umræða var um aðalfundinn sem haldinn var í tengslum við kvennakóramótið
í Hafnarfirði. Fundurinn fór vel fram og var vel mætt. SA mun sjá um að skrifa
fundargerð frá aðalfundinum og koma henni til HG sem setur hana inn á
vefsetrið.
3. Verndari Gígjunnar
SA lagði það til fyrir aðalfundinn að tilnefna Margrét Bóasdóttir sem verndara
Gígjunnar. Margrét tók vel í það erindi og var það samþykkt á aðalfundinum.
Verndarinn mun vera á tölvupóstlista stjórnar og vera boðuð á alla fundi og
uppákomur Gígjunnar í framtíðinni. Hún mun vera sérlegur ráðgjafi og hægri
hönd stjórnar í þeim málum sem upp kunna að koma, sem og aðildakórum til
stuðnings ásamt stjórn Gígjunnar.
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4. Viðbætur við vefsetur Gígjunnar
Ákveðið að leggja kr. 60.000 í vefsetrið. HG mun sjá um uppfærslu og
viðbætur á síðunni í samvinnu við verktaka sem mun frá greitt fyrir vinnuna.
Ákveðið að hafa samband við aðildarkóra og óska eftir myndum frá þeim sem
hægt verður að setja í hausinn á vefsetrinu. Ákveðið að búa til nýja síður með
upplýsingum um landsmót. Ákveðið að stjórnin hafi samband við þá kóra sem
komið hafa að því að halda landsmót og biðji þá um að setja saman texta um
landsmótið. Málið er í vinnslu.
5. Mjög mikil ánægja með landsmótið í Hafnarfirði
Fundarmenn ræddu um nýyfirstaðið kvennakóramót í Hafnarfirði og almennt
um hugmyndafræði landsmóta. Allir fundarmenn voru mjög ánægðir með
landsmótið sem heppnaðist afar vel, allt skipulag var til fyrirmyndar og
Kvennakór Hafnafjarðar á heiður skilinn fyrir glæsilega framgöngu. Gígjan
sendir Kvennakór Hafnafjarðar hamingjuóskir. Ákveðið að setja texta um
landsmótið á vefsvæðið. SÓ ætlar að hafa samband við mótsnefndina, fá
upplýsingar og skrifa samantekt um mótið sem HG mun síðan koma fyrir á
vefsetrinu. Málið er í vinnslu. Einnig var sú hugmynd rædd að hafa á
vefsetrinu upplýsingar um undirbúning landsmóta n.k. tékklista. Málið er í
vinnslu.
6a. Staða mála varðandi umsókn Gígjunnar til SFH
(Samband flytjenda og hljómplötuframleiðanda)
MB gaf fundarmönnum gott yfirlit yfir sambandið og sagði frá störfum þess.
Gígjan hefur sótt um aðild að SFH. Umsóknin var tekin fyrir á aðalfundi
samtakanna 30. júní 2005. MB greindi frá stöðu mála sem er eftirfarandi;
Flytjendur eru sammála um að Gígjan eigi rétt á aðild að SFH. Til þess þarf þó
að breyta lögum sambandsins. Á fundinum ákvað SFH að skipa laganefnd til
að skila tillögum að breytingum í september 2005. Í framhaldi af því mun
verða boðað til framhaldsaðalfundar hjá SFH þar sem umsókn Gígjunnar
verður formlega tekin fyrir aftur, þessi fundur gæti orðið í október 2005. Nánari
upplýsingar um SFH er að finna á vefsetri sambandsins http://sfh.is/.
6b. Yfirlit fyrir útgáfu kvennakóra (geisladiskar)
Ákveðið að safna saman upplýsingum um geisladiskaútgáfu íslenskra
kvennakóra (og barnakóra) frá síðustu 10 árum. SA var búin að gera drög að
lista sem hún mun senda til HG. HG mun hafa sambandi við STEF til þess að
leita eftir þessum upplýsingum og koma þeim til MB sem hefur þær með sér á
næsta fund SFH. Málið er í vinnslu.
7. SAMNAM
ÁHB gerði grein fyrir SAMNAM. SAMNAM, Samrådet för Nordisk
amatörmusik, eru norræn regnhlífasamtök áhugamannatónlistarfélaga.
Samtökin hafa það að markmiði sínu að efla tónlistarflutning áhugamanna og
efla menningartengsl og sérstöðu á Norðurlöndunum. Framtíðarverkefni
SAMNAM er að koma stjórnvöldum í skilning um mikilvægi tónlistarflutnings
áhugamanna, fá þau til að veita fjármagni til slíkra tónlistafélaga og halda
þannig í tónlistararf sem mikilvægt er að varðveita og viðhalda í hverju landi
fyrir sig. Samtökin munu halda ráðstefnu í Åbo í Finnlandi 23. - 25. september
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2005. Vefsetur SAMNAM er http://www.sforzando.se/samnam/index.htm. Á
vefsetri Gígjunnar er að finna frétt um SAMNAM. Ákveðið að Gígjan myndi
sækja um aðild að þessum samtökum. ÁHB mun sjá um að senda inn
umsókn í nafni Gígjunnar. Málið er í vinnslu.
8. Útgáfumál (nótur)
SA gerði grein fyrir þeirri undirbúningsvinnu sem búin er að fara fram vegna
hugsanlegrar útgáfu á þeim tónverkum sem samin eða útsett hafa verið
sérstakleg fyrir kvennakóra. Málin rædd og ýmsar hugmyndir reifaðar.
Ákveðið að hætta að hugsa um útgáfu í bókarformi og huga að því að gefa
þessi verk út á netinu. Stofnuð var sérstök útgáfunefnd SA, MB og SÓ. Þær
munu safna þessum nótum saman. Þær munu einnig vinna lista yfir öll
tónverk (og útsetningar) sem gerð hafa verið og í framhaldi ef þeirri vinnu
óska eftir fundi með Sigfríði Björnsdóttur hjá Íslensku tónverkamiðstöðinni
með það að markmiði að opna netbúð með þessum verkum. Yrði þá um að
ræða læst flokkað vefsvæði sem kórarnir gætu fengið aðgang að. Málið er í
vinnslu.
9. Fjölís
Ákveðið að Gígjan geri ekki samning við Fjölís fyrir hönd kvennakóra. Ályktun
stjórnar Gígjunnar; ,,Ef Fjölís gengur í það að gera samninga við
áhugamannafélög kóra þá þykir Gígjunni eðlilegt að samið verði við hana
síðast þar sem hún er yngsta sambandið”.
10. Listi yfir alla kvennakóra í landinu / fjölga félögum Gígjunnar
Ákveðið að vinna að því að gera tæmandi lista yfir alla starfandi kvennakóra í
landinu. HG mun skrá drög að listanum. Listinn verður síðan sendur á alla
aðildarkóra Gígjunnar og óskað eftir aðstoð, e.t.v. geta kórkonur bent á fleiri
kóra. Í framhaldi af þessari undirbúningsvinnu verður fréttabréf (kynningarbréf
á Gígjunni og boð um að gerast aðildarkór) sent til þeirra kóra sem eru utan
sambandsins, samanber ákvörðun frá síðasta stjórnarfundi 7. apríl 2005.
Málið er í vinnslu.
11. Fundargerðir frá fyrsta starfsári Gígjunnar
ÁH afhenti HG skrifblokk með gögnum frá fyrsta starfsári Gígjunnar. HG mun
fara yfir hvaða fundargerðir vantar inn á vefsetrið, vélrita þær upp og setja
þær í rétta tímaröð inn á vefsetrið. Málið er í vinnslu.

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 18:00.
Heiða Gunnarsdóttir.
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