
  Falu SPF-kör 
 

  

 
Protokoll fört vid årsmöte med Falu SPF-kör den 3 februari 2015 

 
 

§  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 

 Viola Fumarker utses att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

§  4 Redovisning för år 2014 

 Sekreteraren föredrar verksamhetsberättelsen och kassören redogör för 

kassarapporten. 

 

§  5 Beslut om ansvarsfrihet 

 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. 

 

§  6 Val av ledningsgrupp 

 Ordföranden Mats Bergman och övriga ledamöter omväljs. Det är Margareta 

Dunkars, Margareta Lagerquist Carlsson, Sonja Hedén och Bengt Nyberg.  

 

§  7 Val av stämfiskaler 

 Årsmötet utser 

 För sopranerna ordinarie    Gun Aastad,            ersättare  Birgitta Klahr 

 För altarna              ”          Gunnel Björn ”        Gunilla Morenius 

 För tenorerna          ” Tore Jämtén ”        Börje Ingeson 

 För basarna             ” Torsten Stenberg ”        Bengt Nyberg  

 

§  8 Val av notbibliotekarie 
 Årsmötet väljer Carl Magnus Hallbäck och Sören Thunström till notbibliotekarie.  

 

§  9 Val av krönikör 

  Gun Aastad omväljs till krönikör. Hon dokumenterar förtjänstfullt körens 

verksamhet i text och bilder.  

  

§ 10 Val av valberedning 

 Årsmötet omväljer Anna-Greta Andersson och Ulla Wåger till valberedning.  

 



 

 

§ 11 Program för våren 2015 

 Ett preliminärt program för våren har tidigare skickats ut. Margareta Åberg 

meddelar att vi eventuellt ska ge en liten vårkonsert på ett vård- och 

omsorgsboende den 29 april. 

 Den 30 augusti kommer vi att medverka vid SPF Falubygdens höstupptakt 

tillsammans med Falu Evergreen.  

 Margareta har varit i kontakt med Gunnar Aldén som är ledare för Sandvikens 

SPF-kör och inbjudit till vår körstämma som blir söndagen den 18 oktober. 

Traditionen bjuder att Sandviken-kören vartannat år inbjuder oss till ett besök. 

  För vår del skulle det passa som våravslutning den 5 maj. Om inbjudan uteblir får 

ledningsgruppen planera för ett alternativ. Årsmötesdeltagarna uppmanas komma 

med förslag. 

  

§ 12 Övriga frågor  
 Gun Aastad, som låtit göra en videoinspelning vid vår medverkan i Nybrokyrkan 

den 14 december, meddelar att vi kan få en kopia gratis om vi lämnar ett USB-

minne med minst 1,5 GB till henne 

 Det är många i kören som bidrar till att alla praktiska detaljer fungerar. Det är 

Lotta Boberg som möblerar om lokalen inför våra sångövningar, Sören Thunström 

och Carl Magnus Hallbäck som håller ordning på noterna, Gun Aastad som 

dokumenterar vår verksamhet, Lena Söderlund som sytt schalar till alla sopraner 

och altar, Birgitta Klahr som sköter närvarolistorna, Sonja Hedén som förhandlat 

med Nybrokyrkan, Margareta Lagerquist Carlsson som är vår kassör och 

Margareta Dunkars, sekreterare. Ordföranden tackar dem alla och överlämnar 

chokladaskar.  

   

§ 13 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden förklarar årsmötet 2015 avslutat. 

 

 

 

Vid protokollet:   

 

 

 

Margareta Dunkars Mats Bergman Viola Fumarker 
sekreterare   ordförande  protokolljusterare  
 

 

 

 


