
    Falu SPF-kör  

  

  

 

Protokoll fört vid årsmöte med Falu SPF-kör den 8 mars 2022 
 
 

§  1    Mötet öppnas 

 Lena Söderlund hälsar välkommen och förklarar årsmötet öppnat. 
 

§  2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Årsmötet väljer Lena Söderlund till ordförande och Ingela Asp till 

sekreterare för mötet. 
 

§  3 Protokolljusterare 

Margareta Dunkars utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
 

§  4 Redovisning för år 2021 

Verksamhetsberättelse och kassarapport har skickats till medlemmarna via 

e-post och ordföranden konstaterar att pga Corona-pandemin har Kören haft 

en reducerad verksamhet. 
 

§  5 Beslut om ansvarsfrihet för 2021 

 Ledningsgruppen beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. 
 

§  6 Val av ledningsgrupp för 2022 

Valberedningen föreslår omval av Lena Söderlund till ordförande och 

Ingela Asp till sekreterare. Mötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

Mötet beslutar även, enligt valberedningens förslag, att omvälja Ingrid 

Liljendahl, Ulla Wåger och Lennart Jacobsson att ingå i ledningsgruppen. 
 

§ 7 Val av revisor 

Till revisor omväljs Torsten Stenberg. 

 

§  8 Val av stämfiskaler 

 Årsmötet väljer:    

 För sopranerna     Marie Karlman   

 För altarna            Gunnel Björn  

 För tenorerna        Tore Jämtén  

 För basarna           Torsten Stenberg  

 

 



§  9 Val av notbibliotekarier 

 Årsmötet omväljer Ingrid Liliendahl och Torsten Stenberg. 

 

§  10 Val av krönikör 

Årsmötet väljer Gunnar Helgesson till krönikör. Han dokumenterar körens 

verksamhet i text och bild med undantag från årsmötesprotokoll. 

 

§ 11 Val av resekommitté 

 Valberedningen föreslår omval av Gunnar Helgesson, Agneta Fohlin och   

Göran Ståhlberg. Det är en vakant plats som resekommittén själva får 

bestämma om den behöver tillsättas. Mötet väljer enlig valberedningens 

förslag. 

 

§ 12 Val av festkommitté 

Mötet väljer Birgitta Klahr, Britt Ramsberg och Ellen Hagberg (nyval). 

Birgitta Klahr väljs till sammankallande. Festkommittén får själva 

bestämma om de har behov av fler deltagare. 

 

§ 13 Val av valberedning 

 Årsmötet väljer Kerstin Kroona (omval) och Torsten Stenberg (nyval).   

 

§ 14 Program för våren 2022 

 Kören kommer att öva på tisdagar 13.30 – 14.45 tom den 24 maj 

 med undantag av tisdag 19 april (påsklov). De sista två övningstillfällena 

 kommer troligen att ersättas av framträdanden på äldreboenden. 

 

§ 15 Resekommittén informerar 

Gunnar Helgesson informerar om att en Körresa med buss är planerad till 

den 10 maj. Den kommer att gå i ”Gustav Vasas fotspår”. Busskostnaden 

står SPF-styrelsen för. Kostnad per person blir då ung 300 kr och då ingår 

lunch och ”överraskninghappening.” I samband med resan kommer kören 

att sjunga på Källegården i Svärdsjö. 

  

§ 16 Övriga frågor 

Ingela Asp (sekr) välkomnar och presenterar nytillkomna medlemmar. 

Informerar även om vilka som slutat samt vilka som gör uppehåll under 

vårterminen. Ber alla att höra av sig till henne vid förändring av telefonnr 

och/eller mailadress. 

  

§ 17 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden förklarar årsmötet 2021 avslutat. 

 

Falun 2022-03-08 

  

Ingela Asp  Lena Söderlund Margareta Dunkars 
Sekreterare   ordförande  protokolljusterare  


