
    Falu SPF-kör  

  

  

 
 Protokoll fört vid årsmöte med Falu SPF-kör den 26 januari 2016 

 
 

§  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 

Gunilla Morenius utses att tillsammans med ordförande justera dagens 

protokoll. 
 

§  4 Redovisning för år 2015 

 Sekreteraren föredrar verksamhetsberättelsen och kassarapporten som 

skickats till medlemmarna med e-post. Körens sopraner och altar har 

fått nya schalar som Lena Söderlund sytt och Matts Nordström har 

ordnat med slipsar till tenorer och basar. 
 

§  5 Beslut om ansvarsfrihet 

 Ledningsgruppen beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning. 
 

§  7 Val av ledningsgrupp  
 Mats Bergman omväljs till ordförande. Övriga ledamöter är Margareta 

Dunkars och Bengt Nyberg, omval.  Margareta Lagerquist Carlsson är 

sjuk och Sonja Hedén har undanbett sig omval. I deras ställe väljs 

Marie Karlman och Ingrid Liliendahl.  
 

§  8 Val av stämfiskaler 

 Årsmötet omväljer 

   ordinarie  ersättare 

 För sopranerna Gun Aastad,  Birgitta Klahr 

 För altarna              ”     Gunnel Björn  Gunilla Morenius 

 För tenorerna          ” Tore Jämtén Börje Ingeson 

 För basarna             ” Torsten Stenberg Bengt Nyberg 

 

 



§  9 Val av notbibliotekarie 
 Årsmötet omväljer Carl Magnus Hallbäck och Sören Thunström till 

notbibliotekarie.  

 

§  10 Val av krönikör 

  Gun Aastad omväljs till krönikör. Hon dokumenterar körens 

verksamhet i text och bilder.  

 

§ 11 Val av valberedning 

 Årsmötet omväljer Anna-Greta Andersson och Ulla Wåger till 

valberedning.  

 

§ 12 Program för våren 2016 

 Ett preliminärt program för våren har tidigare skickats ut. Det 

kompletteras nu med körsång vid högmässan i Kristine kyrka den 8 

maj. Margareta Åberg har gjort en överenskommelse om att få 

använda kyrkans utmärkta kopieringsapparat mot att vi sjunger i 

kyrkan en gång per år.  

 Inbjudan har kommit från SPF-kören i Sandviken. Årsmötet beslutar 

tacka ja till att besöka Sandviken den 12 maj. 

  

§ 13 Övriga frågor  
 Ingen deltagare begär ordet.  

   

§ 14 Årsmötet avslutas 

 Ordföranden förklarar årsmötet 2016 avslutat. 

 

 

 

Falun 2016-01-26  

 

 

 

Margareta Dunkars Mats Bergman Gunilla Morenius 
Sekreterare   ordförande  protokolljusterare  
 

 

 

 


