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                           Västergötlands  Sångarförbund   

        VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2015 
 

FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Ordförande  Bengt Almqvist 

Vice ordförande   Gunnar Larsson 

Förbundsdirigent  Elisabeth Backhaus 

Skattmästare  Roy Johansson 

Sekreterare  Vakant 

Sammankallande  i Programkommittén   Gösta Eriksson 

Festmarskalk  Ingvar Andersson 

Ledamot    Jerker Pettersson 

Ledamot Staffan Rystedt 

 

Övriga förtroendevalda i VSF:s organisation 

Vice sekreterare  Gösta Eriksson                    t.o.m.  2015 

Vice dirigent  Emily Lundgren                                   2015 

Assisterande dirigent  Lisbeth Fransson                    2015 

Ledamot i Programkommittén  Gunnar Larsson     2016 

Revisor  Hans Andersson                      2016 

Revisorsuppleant  Lennart Bengtsson                      2015 

Revisor   Thomas Gustafsson                                 2015                                                                                

Ledamot i Programkommittén  Bengt Almqvist      2015 

 

 

Medlemskörer och antal sångare                 Hedersledamöter 

                                Antal sångare 31/12        2015       2014      2013 

Alingsås Manskör 40 36 36  Yngve Andersson Skövde 

Falbygdens Manskör 27 25 24  Nils-Olof Johansson Mariestad 

Herrljunga Manskör 26 23 25  Sture Lundgren Falkenberg 

Harmoni Lidköping 58 57 55  Lisbeth Fransson Alingsås 

Harmoni Trollhättan 21 19  17  Lars-Olof Anderson Lidköping 

Skara Manskör 35 39 37  Folke Rydell  Trollhättan 

Vara Manskör 24 18 19  Gunnar Larsson Alingsås 

Volvo-Skövde Manskör 25 10 12   

Vulcans Manskör 18 18 19  

Västergötlands Manskör  (Inräknade i ovanstående körer) 

               Totalt 274 246 244  
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Verksamhet 

VSF:s styrelse har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav fyra på Nordpolen och  

ett i Skövde.  

Programkommittén har haft flera möten, men med mer informell struktur. Dessa möten har förlagts  

till de dagar då Västergötlands Manskör har repetitioner och där Programkommitténs medlemmar  

ändå är tillstädes. 

Kommittén har t.ex. arbetat med planering av inspirationsdagen 14/3 2015, ”Sångarna på fortet” 

i Karlsborg 14/6 2015 och med att söka få till stånd en konsert till nyårshelgen med temat ”Från Advent  

till Trettondedagen”. 

 

Lördag 14 mars träffades många sångare till en Inspirationsdag med Irene Perdahl som långväga  

inspiratös. Hon och Lisbeth växlade om med att hålla i sång och övriga inslag. Irene har arrangerat  

mycket musik för manskör de senaste åren. Sångsällskapet Harmoni i Trollhättan har flera av hennes  

sånger på sin repertoar. 

 

Årsmötet 2015 var förlagt till Församlingshemmet i Vara, där det är bra lokaler och där serverades också  

en välsmakande lunch. 21 funktionärer och ledamöter från sex körer deltog. Körerna är bekymrade över             

svårigheter att rekrytera nya sångare. Sekreterarposten i VSF har inte kunnat besättas.  

 

Verksamhet i VSF:s medlemskörer 
Kärnan i verksamheten sker ju i medlemskörerna. Körerna har som grund en etablerad årsrytm.  

De flesta sjunger vid Valborgshelgen och kanske på Nationaldagen i det fria. Sångsällskapet Harmoni  

sjöng traditionellt i Maria Alberts park i Trollhättan. 

Alingsås Manskör gjorde en resa i maj till Bornholm och sjöng bl.a. i storkör med andra nordiska körer.  

Positiva upplevelser, som stärker körens gemenskap och genererar energi och kreativitet.  

Cornelis-projektet 2014 har också gett kören en mycket positiv spiral, som kanske också medverkat till den  

stora publiktillströmningen vid Julkonserten 2015.  

Mycket publik till julkonserterna hade också Harmoni Lidköping och Skara Manskörer som vanligt.  

Falbygden gjorde fyra Julkonserter i olika kyrkor med många åhörare. Volvo-Skövde gjorde en Julkonsert  

i Norrmalmskyrkan att addera till tidigare framträdanden i Varnhem och Skövde centrum under våren. 

 

Verksamhet, som särskilt involverat Västergötlands Manskör 
Projekt ”Sångarna på fortet” är egentligen en egen dramatisk historia. Det startade upp på hösten 2014  

och involverade både Västergötlands Manskör och Falbygdens Manskör. I båda körerna ville vi avtacka           

dirigenterna på ett sätt som de säkert skulle minnas. Lisbeth har varit Förbundsdirigent och därmed varit             

musikalisk ledare för Västergötlands Manskör i 28 år, EN HEL EPOK, och Emily har varit dirigent för  

Falbygdens Manskör i 8 år och för Sångsällskapet Harmoni i Trollhättan i 7 år. 

Planeringen av evenemanget var omfattande och innebar många kontakter och koll på plats. Vissa delar av 

förberedelserna var hemliga för festföremålen och diskreta kontakter med Lisbeths make, Gunno,  

togs i lönndom. FM-körens present till Emily var klar och till Lisbeth beslöt vi att låta Ingegerd Melin,  

en mycket skicklig konstnär, göra en statyett av Lisbeth. Ingegerd behövde en månad för att skulptera och  

sedan bränna konstverket. 

Evenemanget var söndag 14 juni. Måndag 8 juni ringde Ingegerd och berättade, ledsen men samlad,  

att statyetten hade exploderat i ugnen. Undertecknad blev helt mållös och sömnen den veckan var  

som bortblåst. Ja, det var ju bara att gilla det oväntade läget och försöka hitta på något alternativ.  

Det var inte lätt!  
                                               

På fredag inträffade dock ett näst intill otänkbart under. Ingegerd ringde och berättade att hon arbetat  

natt och dag den gångna veckan och hade med en alternativ teknik lyckats göra en ny statyett,  

som undertecknad kunde få hämta på lördag eftermiddag! Lättnaden och glädjen var överväldigande.  

Nu skulle allt gå i lås! 
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På söndag träffades alla i Karlsborgs fästning. Turistföreningen bjöd oss på en gratistur i de mörka  

gångarna och vi fick se hur det var att bo i fästningen. Några fick också möjlighet att få en guidad tur  

i museet. Därefter samlades vi till en mycket välsmakande måltid i den moderna regementsrestaurangen.  

Vid kaffet blev det uppvaktningar. 

Emily Lundgren och Claes-Göran Näslund från Falbygdens Manskör fick mottaga VSF:s förtjänsttecken.  

Emily fick, av Falbygdens ordförande Gunnar Hedberg, ta emot ett paket med ett praktiskt litet skåp,  

som välförtjänt belöning för de åtta år hon varit dirigent för Falbygdens Manskör. 

Och så fick Bengt Almqvist uppdraget att överlämna presenten från Västergötlands Manskör. Det var värt  

mycket att se Lisbeths flämtning av överraskning och glädje för den magnifika, välliknande statyetten.  

Den kommer att vara ett tydligt, synbart minne av hennes mångåriga gärning som Förbundsdirigent  

och dirigent för VM-kören. 

Ordföranden framförde ett varmt tack till Gösta Eriksson, som planerat och organiserat sångarfärden 

till Karlsborg och även ett stort antal resor och konserter genom åren. Bengt överlämnade en blomma 

och sångarna gav en välförtjänt applåd. 

Därefter var det dags för uppsjungning i den stora fästningskyrkan med sin superakustik.  

Rask förflyttning till scenen vid kanalen, där de två körerna gjorde en bra och uppskattad konsert,  

under ledning av Lisbeth och Emily. Emily gjorde också en inspirerad presentation av konserten.  

”Sångarna på fortet” blev ett exempel på kompletterande samarbete mellan två körer, som gjorde det  

möjligt att göra en rejäl salut för de två dirigenterna. Det var också en intressant och rolig utflykt med  

sång och glädje, som ger gemenskap och positiva minnen både för körsångarna och deras medresande. 

 

Hösten 2015 hade VM-kören som fokus att försöka göra en konsert med temat ”Från Advent till Trettondedagen”,         

ett koncept, vi tidigare använt i Lextorp kyrka i Trollhättan. Konserten var tänkt att hållas i Varnhems Klosterkyrka. 

Projektet var ett samarbete mellan VM-kören, Volvo-Skövde Manskör och Falbygdens Manskör. Tyvärr måste    

konserten avbokas, då sångerna inte kändes helt färdiga. Skara Manskör tog dock upp den tappade stafettpinnen           

och genomförde en välbesökt konsert i Varnhems klosterkyrka. 

 

Ekonomi 
Det ekonomiska utfallet 2015 blev ett minusresultat om -8962 kronor jämfört med plusresultatet 2014  

om 698 kronor. Nästan ingen försäljning av CD-skivorna. Har minskat med 7000 kr. Svårt att räkna  

med bidrag utifrån för den löpande verksamheten. Medlemsavgiften på 30 kr räcker inte till utgifter  

för driften. Totalt har VSF tillgångar om c:a 85.000 kr, banktillgodohavanden + skivlager m.m. 

Där ingår också fondavsättningar för, dels VSF:s Stora Förbundskör, dels för Västergötlands Manskör.  

Vi hänvisar till bifogad Balans- och Resultatsammanställning.                                              BILAGA 1 a,b,c. 

 

Konstateranden och funderingar. 
Glädjande är att Volvo-Skövde Manskör fått en hel del nya sångare under året och att Alingsås Manskör  

är inne i en mycket aktiv fas, som ger lust, sångare och publik. Några körer rapporterar att det är svårt att               

rekrytera sångare. Med ett par undantag är genomsnittsåldern hög i körerna. Någon kör funderar på att                   

upphöra. Nu betalar vi STIM-avgifter direkt till STIM och då funderas det också om Sveriges Körförbund. 

Men det behövs en organisation, typ VSF, som försöker tillvarata manskörenas gemensamma intressesfär,            

regionalt och nationellt.  Där, liksom i många andra föreningar i Sverige, är det svårt att rekrytera  

funktionärer till det arbete, som måste göras, om organisationen skall fungera. Inga nya sångböcker tas fram för 

manskörer och varje enskild manskör har idag sin egen profil vad gäller repertoar. Därför blir det svårt att sjunga 

tillsammans när körerna möts. Antalet sångare i Västergötlands Manskör har blivit färre på repetitionerna,  men          

visst vore det roligt om det går att fortsätta med en kvartettsångsgrupp, där man prövar att höja ribban lite. 

 

Tänk om VSF:s dirigenter och Programråd kunde ta fram en gemensam repertoarbas, förutom  

våra vårsånger. En lagom mix av tradition och vår samtid. Vacker musik och texter med tema som berör,  

skrivna för eller bearbetade för manskör, mycket à cappella. Kanske kunde ett sådant initiativ stimulera tankar                

på en repertoarbas, som kunde vara intressant för andra manskörer i Sverige idag. 
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Tidens gång är obeveklig och vi nödgas därmed sörja och minnas bortgångna sångarbröder under 2015.  

Däribland Yngve Andersson, som avled 9 september, legendarisk ordförande i Volvo-Skövde Manskör, 

samt hedersledamot och tidigare sekreterare i Västergötlands Sångarförbund. 

 

Ett stort och entusiastiskt arbete har gjorts av sångare, dirigenter och förtroendevalda under det gångna året.                   

Ett stort tack till alla dessa och särskilt till dem, som gör det där extra, som förstärker och vidareutvecklar 

manskörssången och verkar för att den skall vara en självklar del i kommande tiders musik- och körliv. 

 

 

Västergötland 6 mars 2016 

 

/Gösta Eriksson/ /Bengt Almqvist/ /Elisabeth Backhaus/ 

vice sekreterare ordförande  förbundsdirigent 

 

 

 

/Roy Johansson/ /Gunnar Larsson/ /Ingvar Andersson/ 

skattmästare vice ordförande  festmarskalk 

 

 

 

/Jerker Pettersson/ /Staffan Rystedt/ 

ledamot ledamot 

 

 

 

 

 

 


