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Protokoll fört vid årsmöte med Falu SPF-kör den 22 januari 2019 
 
 

§  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 

Ellen Hagberg utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
 

§  4 Redovisning för år 2018 

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 2018 års förvaltning. 
 

§  6 Val av ledningsgrupp  
Mats Bergman har meddelat att han avgår som ordförande och 

verksamhetsansvarig då han anser att det är dags för nya krafter att ta vid. 

Valberedningen föreslår att Lena Söderlund väljs till ordförande. Mötet 

beslutar enligt valberedningens förslag. Ytterligare fyra ledamöter ska ingå i 

ledningsgruppen. Mötet väljer Margareta Dunkars, omval, Ingrid 

Liljendahl, omval, Håkan Kellner, nyval, Ulla Wåger, nyval. Adjungerad: 

Margareta Åberg. 
 

§  7 Val av stämfiskaler 

 Årsmötet väljer 

   ordinarie  ersättare 

 För sopranerna Gun Aastad, Ingela Asp 



 För altarna                   Gunnel Björn Gunilla Morenius 

 För tenorerna           Tore Jämtén Börje Ingeson 

 För basarna              Torsten Stenberg Mats Rogberg 

 

 

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

 

§  9 Val av krönikör 

Gun Aastad omväljs till krönikör. Hon dokumenterar körens verksamhet i 

text och bilder.  

 

§ 10 Val av resekommitté 

 Agneta Fohlin, Lena Söderlund, Lennart Jacobsson och Gunnar Helgesson 

 utses att ingå  i en resekommitté. 

 

§ 11 Val av festkommitté 

Ann-Marie Larsson, Britt Ramsberg och Anna-Greta Andersson väljs att 

utgöra festkommitté. 

 

§ 12 Val av valberedning 

 Årsmötet väljer Marie Karlman och Lennart Haglund.   

 

§ 13 Program för våren 2019 

Programmet för våren har skickats ut tillsammans med övriga årsmötes-

handlingar. Margareta Åberg meddelar att datum för besöket på Korsnäs-

gården eventuellt kommer att ändras men att hon ger besked i god tid.  

Enligt tradition brukar vårterminen avslutas med en resa. Senaste åren har vi 

varit i Kopparberg, Rättvik, Sandviken och Fagersta. Ett år deltog vi i 

föreningens vårlunch på Dössberget då flera körmedlemmar sjöng i 

sockendräkter. Vår nyvalda resekommitté kommer att presentera förslag.

  

§ 14 Övriga frågor 

Vi avtackar Mats Bergman för de 10 år han varit vår ordförande och särskilt 

för det humoristiska sätt han presenterat oss och sångerna vid våra konserter. 

Vår nyvalda ordförande, Lena Söderlund, tackar för förtroendet och är glad 

för att Mats även i fortsättningen är vår presentatör. 

  

§ 15 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden förklarar årsmötet 2019 avslutat. 

 

 

Falun 2019-01-22  

 

 



 

Margareta Dunkars  Mats Bergman Ellen Hagberg 
Sekreterare    ordförande  protokolljusterare  


