
    Falu SPF-kör 
  

Minnesanteckningar från möte med ledningsgruppen för  

Falu SPF-kör 2016-09-12 

 
Närvarande: Mats Bergman, Margareta Åberg, Margareta Dunkars,  

Bengt Nyberg, Marie Karlman och Ingrid Liliendahl. 
 

Efter en god lunch på Samuelsdals Pensionat håller vi ett litet konstituerande 

möte då vi utser Marie till kassör. Mats är vald till ordförande vid årsmötet 

och Margareta D fortsätter som sekreterare. Då Sören Thunström har slutat 

på grund av ohälsa behövs en ny notbibliotekarie som tillsammans med Carl-

Magnus Hallbäck håller ordning på noterna. Margareta Å ansvarar för 

rekryteringen. 
 

Vi planerar för höstens aktiviteter och konstaterar att vi är en stor kör med 

många damer, 20 sopraner och 18 altar. Ytterligare två altar med stor 

körvana får plats men sedan är taket nått. Herrar däremot är välkomna och 

två nya har anmält sig. 
 

Vi beslutar att inte ha något uppehåll under höstlovsveckan. Alla tisdagar 

behövs för att repetera inför körstämman och uppsjungningarna. Margareta 

Å har varit i kontakt med några äldreboenden. Ett preliminärt kalendarium 

bifogas, bil.1. 
 

Från Norshöjden har förfrågan kommit om de sångintresserade som bor där 

kan få komma och lyssna på oss vid något repetionstillfälle. Det ställer vi oss 

positiva till. Margareta Å ska ta kontakt. 
 

Mats har inte fått någon budgetuppföljning men vi tror att det finns utrymme 

för köp av noter. Margareta Å ska beställa 50 ex. av Oktobervisan. 
 

Föreningsstyrelsen önskar att vi ser över arbetsbeskrivningen. Mats läser upp 

den som vi skrev 2014 och vi finner att den inte behöver ändras. 
 

Körstämman i Kristinehallen blir den 23 oktober. Margareta Å har samlat 

fyra körledare från distriktet plus Sandviken till ett möte och skickat dem 

noter på sångerna de kommit överens om. Margareta D har gjort en budget 

som godkänts av distriktsstyrelsen och träffat avtal med Kristinehallen och 

cateringföretaget Rappan. Lunch och eftermiddagskaffe kostar i år 130 kr. 

Brev om detta har skickats till körledarna. Bil.2. 

 

Margareta Dunkars 

  


