
Möte med Spf-körens körledare och ledningsgrupp 2021-03-26 kl 11. 

i Jungfrusalen, Kulturskolan 

Gudrun Domar Kulturskolan  

Helén Grönqvist Stenbäck Kulturskolan 

Lena Söderlund Spf Seniorerna 

Ingrid Liliendahl Spf Seniorerna 

Ulla Wåger Spf Seniorerna 

Håkan Kellner  Spf Seniorerna 

 

Vi hälsade våra nya körledare välkomna till oss och vi ser fram emot att börja sjunga 

tillsammans. 

Överenskommelsen mellan Kulturskolan och Spf Seniorerna och Vuxenskolan är nu 

klart. Vuxenskolan kommer som tidigare att administrera medlemsavgifterna och Spf 

övriga kostnader. Medlemsavgiften är fr o m höstterminen 2021 höjd till 350:-/termin. 

Tider för tisdagarnas körövning ( 8 träffar fr o m 7 sept) kommer som tidigare att vara 

13.30-15.30 men  möjligen kan någon slags anpassning ske gällande fikastunden.  

Vår första träff den 7 september kommer att inledas med årsmöte för att konstatera vad 

som gjorts och vad som planeras under hösten. Valberedningen uppmanas kontakta 

dem som innehar olika poster och dem som ingår i olika kommittéer. Fler 

körmedlemmar uppmanas fundera över vad de kan vilja hjälpa till med – i allmänhet 

och i samband med Körstämman i synnerhet. 

Körstämman – onsdagen den 27 oktober i Nybrokyrkan. Lokalen är bokad mellan kl 10-

17. Vi diskuterade fördelning av ansvar. Vi funderade över publik – storlek? Ev 

medverkan på något sätt av Kulturskolans elever. 

Lena skriver inbjudan till distriktets olika körledare.  

Gudrun och Heléne svarar för repertoaren och håller kontakten med övriga körledare. 

Festkommittén får i uppdrag att fundera över catering. 

Någon får i uppdrag att ta emot gästsångare och publik 

Någon får ansvar för affischering före stämman samt artikel i medlemstidningen. I 

höstnumret kommer uppgifter att finnas i kalendern och en artikel som beskriver hur 

körstämman är organiserad, vilka som deltar etc 

Någon ser till att skaffa blommor till alla körledare 

Någon…….  Ja det kommer att dyka upp uppdrag så småningom  

Ingrid lämnade över notregistret som omfattar en mycket stor mängd sånger och som 

körledarna nu har att välja ur 

Foto har nu tagits av våra två körledare och Lena skriver några rader om dem och 

skickar till medlemstidningen. 

2021-03-28 

Lena Söderlund 

 


