
    Falu SPF-kör  

  

  

 

Protokoll fört vid årsmöte med Falu SPF-kör den 23 januari 2018 
 
 

§  1    Mötet öppnas 

 Mats Bergman hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 

§  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet väljer Mats Bergman till ordförande och Margareta Dunkars till 

sekreterare för mötet. 
 

§  3 Protokolljusterare 

Gunnel Björn utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
 

§  4 Redovisning för år 2017 

Verksamhetsberättelsen, bil.1 har skickats till medlemmarna via e-post och 

ordföranden konstaterar att vi har haft en livlig verksamhet under året. 

Kassarapporten med ICA-bankens ”kontohändelser” i bil. 2 och 3  
 

§  5 Beslut om ansvarsfrihet 

 Ledningsgruppen beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning. 
 

§  7 Val av ledningsgrupp  
Valberedningen föreslår att hela ledningsgruppen väljs om. Mötet beslutar 

enligt valberedningens förslag, 
 

§  8 Val av stämfiskaler 

 Årsmötet omväljer 

   ordinarie  ersättare 

 För sopranerna Gun Aastad,  Birgitta Klahr 

 För altarna              ”      Gunnel Björn  Gunilla Morenius 

 För tenorerna          ” Tore Jämtén Börje Ingeson 

 För basarna             ” Torsten Stenberg Bengt Nyberg 

 

 

§  9 Val av notbibliotekarie 
 Årsmötet omväljer Torsten Stenberg och Ingrid Liliendahl. 

 



§ 10 Val av krönikör 

Gun Aastad omväljs till krönikör. Hon dokumenterar körens verksamhet i 

text och bilder.  

 

§ 11 Val av valberedning 

Årsmötet omväljer Anna-Greta Andersson och Ulla Wåger till 

valberedning.  

 

§ 12 Program för våren 2018 

Ett preliminärt program för våren har tidigare skickats ut. Ett förslag från 

Margareta Åberg om att avsluta vårterminen med en resa till Åland med 

körövningar och konsert hade medfört att ledningsgruppen uppdragit åt 

Gunnar Helgesson att undersöka möjligheterna för en sådan resa. 

Turistbyrån på Åland hade lämnat offert som gällde en tredagarsresa och 

där kostnaden per person skulle bli 2 500 kr i dubbelrum och 3 100 kr i 

enkelrum inklusive buss från Falun. Ett alternativ till tredagarsresa skulle 

vara endagarsresa i likhet med tidigare år. Efter omröstning visar det sig att 

de flesta önskar en dagsresa. Ordföranden tackar Gunnar för det arbete han 

lagt ner och ställer i utsikt att konceptet eventuellt kan användas nästa år.  

 

En resekommitté utses. Den ska ge förslag till en aktivitet den 8 maj som får 

bli vårens sista körsammankomst. Anna-Greta Andersson, Agneta Fohlin 

och Gunnar Helgesson väljs.   

   

§ 13 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden förklarar årsmötet 2018 avslutat. 

 

 

 

Falun 2018-01-23  

 

 

 

Margareta Dunkars  Mats Bergman Gunnel Björn 
Sekreterare    ordförande  protokolljusterare  
 

 

 

 


