Motioner till Årsmötet 2017 (Signe Rudberg Selin)

Motion – nya hedersmedlemmar
Jag föreslår att fler hedersmedlammar utses av Lilith Eve.
Jag har flera förslag, på kända kvinnliga singer-songwriters, som jag också
delvisa har lite personliga kopplingar till. Jag känner dem inte, men det finns
kopplingar. Mina medlemmar i Uppsala har också flera förslag.
Tror det kunde lyfta hemsidan om vi kunde ta fram några kända namn med foton
på första sidan. Jag har en ide om att intervjua, och ta ut något kort citat om vad
musik-skapandet betytt för dem.
I Uppsala har vi börjat prata om att söka kontakt med vår nuvarande
hedersmedlem, Eva Dahlgren. Vi kommer att ev ge henne en gåva eller hälsning
från Lilith Eve Uppsala, (om hon själv bejakar det) - då hon gästar Uppsala den 2
aug på Parksnäckan.

Motion - medlemsinträde
Jag har föreslår att LILITH EVE uppdaterar kravet på ”ljudprov”, för att bli
medlem. CD-skivor ligger i högar hemma hos mej. Från medlemmar. Ingen har
hunnit lyssna på dem. Meningslöst.
Jag förslår att vi slopar kravet att skicka in en CD eller skicka en speciell ljudfil till
en mailadress.
Den som vill bli medlem ska kunna skicka en länk till en webbsajt, där egen
musik ligger dokumenterad.

Motion - län
Jag föreslår att varje länsgrupp har en representant som får komma en gång per
år till Stockholm på inspirationsmöte. Får resan och logi betalt. För att arrangera
en konsert i sin lokalgrupp, per år.
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Motion - hemsida
Jag föreslår att Lilith Eve:s hemsida uppdateras av Carin, som påbörjat detta
arbete, och att det ingår att
1 Göra snygga och representativa artistpresentationer ( jag kan hjälpa till med att
samla in texter & foton)
2 fronta sidan med sådant som allmänheten positivt inställd till Lilith Eve, som tex
fokus på var man hittar våra medlemmar/ artister om man vill boka dem – och
bilder på våra hedersmedlemmar ( se nästa motion )
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Motion -ljudteknikkurs
Ljudtekniker och ackompanjatörer kostar, och om kompetensen finns i
föreningen, kan vi få mer självgående team.Kompa kan många redan, ljudteknik
kanske en del kan – men mer kunskap behövs.
- Ljud :....Ljudkursen i Uppsala våren 2017 försslår jag följs upp med ytterligare
en kurs, samma kursledare, samma lokal. En del av deltagarna kom långt, och
med ett kurstillf'älle till så kanske vi har blivande kvinnliga ljudtekniker i
föreningen.
Det är ju tyvärr är ovanligt med kvinnliga ljudtekniker.
⁃ ...jag föreslår att varje medlem får svara på frågan i sin presentation för
hemsidan
⁃ om man är villig att kompa andra, på våra konserter, (och ange instrument) och
om man vill lära sig ( eller redan kan en del) om ljudteknik.
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