
Kommittéemöte SPF-kören 2022-08-23 
 
Närvarande: 
Gudrun Domar Kulturskolan  
Helén Grönqvist Stenbäck Kulturskolan 
Lena Söderlund SPF Seniorerna 
Ingrid Liliendahl SPF Seniorerna 
Ulla Wåger SPF Seniorerna 
Lennart Jacobsson SPF Seniorerna 
Ingela Asp               SPF Seniorerna 
 
Körledare 
Vi konstaterar till vår glädje att Gudrun och Helene vill fortsätta som våra körledare. 
 
Terminsstart 
Vi har vår första körövning tisd 13/9. Som vanligt mellan kl. 13.30 och 14.45. Lena har bokat 
Nybrokyrkan 12 tisdagar framåt från och med den dagen med undantag för 1/11. 
 
Delaktighet 
För att få större delaktighet föreslår Gudrun och Heléne att vi vid andra övningstillfället har 
en förlängd träff och efter sångövningen samlas i smågrupper för att framföra tankar och 
önskemål som gäller vår kör. Gudrun och Heléne kommer att ge oss några frågeställningar 
att samtala kring. 
 
Närvarolista 
Vi skall fundera lite till om vi skall fortsätta att föra närvarolista (vilket studieförbundet 
Vuxenskolan inte längre behöver). Kanske kan det räcka med att alla är noga med att höra av 
sig till sina stämfiskaler när de inte kan komma. 

 
Körstämma 
Lena har inte fått några svar från distriktet eller övriga körer så vi beslutar att det får vänta 
till vårterminen. 
 
Konsert  
Förslag från Gudrun och Heléne att vi har en konsert tisdag 25/10. Vi beslutar om tid till 
klockan kl 18.00. Lena kollar om vi kan vara i Nybrokyrkan den eftermiddagen och kvällen. 
Förslag om affisch, tillverkad av SPF, till att utlysa konserten. Det skall framgå att SPF och 
Kulturskolan är arrangörer. Konserten skall vara gratis. Ingen fika kommer att serveras. 

 
Sång på SPF´s årsmöte 
Lena kollar vilket datum SPF har årsmöte. Tyvärr kan inte Gudrun och Heléne på onsdagar 
vilket är den dag som SPF traditionellt brukar ha årsmöte. 

 
Adventsframträdande 
På 1:a advent, söndag den 27/10, framträder vi gärna, som förra året, tillsammans med PRO-
kören. Barnkörerna kan tyvärr inte sjunga med oss då de nu blivit alltför många. De kommer 
att ha ett eget framträdande i Geislerska parken denna dag. 
Lena kontaktar Gunilla Barkar och hör om vad hon har för tankar om framträdande. 
Gudrun och Heléne behöver vara med och ha synpunkter på var vi skall framträda. 



 
Sång på äldreboenden 
Vi avvaktar till vårterminen med framträdande på äldreboenden. 

 
Större textformat 
Gudrun och Heléne ordnar med texter i större format för de körmedlemmar som är i behov 
av det. 

 
Terminsavslutning 
Terminsavslutning blir efter framträdandet på 1:a advent. 

 
22-08-25 
 
Ingela Asp 
      


