
 
      

           V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E   2017 

 

 ÅRETS STYRELSE  HEDERSLEDAMÖTER  

   

 Ordförande             Bengt Almqvist Vänersborg  Nils-Olof  Johansson Mariestad 

 Vice ordförande Gunnar Larsson Alingsås  Sture Lundgren Falkenberg  

 Skattmästare Gunnar Hedberg Falköping  Lisbeth Fransson Alingsås 

 Sekreterare Lars-Olof Andersson Lidköping  Lars-Olof Andersson Lidköping 

 Vice sekreterare Gösta Eriksson Floby  Folke Rydell  Trollhättan 

 Festmarskalk Ingvar Andersson  Timmersdala Gunnar Larsson Alingsås 

 Ledamot  Jerker Pettersson Vara  Ingvar Andersson          Timmersdala 

 Ledamot  Staffan Rystedt Alingsås Gösta Eriksson Floby 

     Roy Johansson Lidköping 

     Jerker Pettersson           Vara 

  

 FÖRBUNDETS KÖRER 

                                        Antal sångare 2015 2016 2017 

 Alingsås Manskör 40 35 38 

 Falbygdens Manskör 27  28 28 

 Herrljunga Manskör 26 23 24 

 Harmoni Lidköping 58 53 53 

 Harmoni Trollhättan 21 16 16 

 Skara Manskör 35 38 35 

 Vara Manskör 24 21 24 

 Volvo-Skövde Manskör 25 15 32 

 Vulcans Manskör 18              17   17 
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 Verksamhet 

 Styrelsen har varit samlad för styrelsemöten sex gånger under året: 19/1, 8/4, 4/5, 17/8, 19/10, 23/11. 

 Förbundsmötet 2017 hölls i Vara den 8 april, då 22 körrepresentanter deltog. 

Som Hedersledamöter valdes: Ingvar Andersson Timmersdala, Gösta Eriksson Floby,  

Roy Johansson Lidköping och Jerker Pettersson Vara. 

 Lördagen den 25 mars  kom ett 70-tal sångare från VSF:s olika manskörer till Skövde och deltog i årets  

       INSPIRATIONSDAG i Kulturfabrikens lokaler från kl. 9 till avslutande konsert kl. 17.  Det var röstvård 

       och repetition inför konserten. Sångprogrammet var delar av den Basrepertoar som föreslagits för VSF  

och som många sångare känner till. Elisabeth Backhaus, Emily Lundgren och Göran Berg  delade på 

dirigentarbetet under dagen och vid konserten. Det blev en mycket bra dag, väl planerad och med  

god stämning. Annonseringen av konserten var försiktig så det blev inte så många åhörare,  

men sången lät bra och sångarna var nöjda. 

Sångare från VSF:s körer inbjöds av Emily Lundgren  att komma och sjunga i Fyrunga kyrka  

onsdag 21 juni på kvällen. 26 sångare från olika körer kom till den vackra kyrkan och sjöng  

ett somrigt program, med utgångspunkt i VSF:s Basrepertoar. 

Körerna har också anmodats att senast 12 december 2017 anmäla sin körs intresse att delta i VSF:s 

Jubileumsfirande i november 2019. De flesta körerna har gjort denna föranmälan. Ett par körer 

kunde ej ge ett besked så långt i förväg. Men Jubiléet kommer att firas. 

 



  

 

 Västergötlands Manskör 

Verksamheten i VM-kören har varit lindrigt sagt sparsam. Kören har många år haft en livlig verksamhet 

sedan Lisbeth Fransson blev Förbundsdirigent. Men vi skall inte blunda för, att sångare blir äldre med 

tidens gång. Detta påverkar undan för undan, men det finns nog också andra omständigheter.  

 VM-sångarna inbjöds till repetition och diskussion 30 september. Det kom dock bara ett fåtal anmälningar, 

 varför övningen avbokades och de som var anmälda ombads i stället, att samma dag samlas i Trollhättan 

 och förstärka Harmoni vid körens utomhusframträdande. Kändes bra att kunna bistå Harmonitrollen 

 den dagen. Många sångare har haft stor glädje i att också vara med och sjunga i VM-kören. 

 Kören har också varit en viktig kontaktbrygga mellan VSF:s körer. 

  

 Ekonomi 

 Skattmästare Gunnar Hedberg berättade, att det aktuella rörelseresultatet är minus 3.584 kronor. 

 Förbundets totala tillgångar, i form av banktillgodohavanden och varulager, är 71.173 kronor. 

 Totalt har utbetalats 3.695 kronor för styrelseuppdrag och för utförande av förekommande uppgifter. 

  

       Slutord 

INSPIRATIONSDAGEN i mars är ett bra exempel på hur viktigt och intressant det är att möta sångare 

från våra olika körer och sjunga tillsammans i en STOR kör och prata om likheter och olikheter i hur 

vi planerar och vilka sånger vi sjunger. Skall vi i framtiden kunna mötas och sjunga behövs ett samråd 

bl.a. om repertoar och om gemensamma arr. på sångerna. 

Under året har ett stort och omfattande arbete lagts ner av sångare, dirigenter och styrelser. Ett stort tack 

riktas till er alla för detta viktiga arbete, som ni lagt ner till manskörssångens fromma! Förbundet avser att 

ordna fler Inspirationsdagar och konserter. Vi hoppas därmed kunna befästa  manskörssångens plats i vår 

nutid, så att denna vår kulturyttring även framledes kan fortsätta att ge oss äkta Sångarglädje! 

  

 

Västergötland  21 april 2018 

 

________________________________           ________________________________  

                 

Bengt Almqvist, förbundsordförande                 Gunnar Larsson, vice ordförande   

    

_________________________________           ________________________________ 

Emily Lundgren, förbundsdirigent             Gunnar Hedberg, skattmästare  

       

_________________________________           ________________________________ 

  

Gösta Eriksson, vice sekreterare              Ingvar Andersson, festmarskalk  

 

_________________________________            ________________________________  

              

Staffan Rystedt, ledamot                                       Jerker Pettersson, ledamot                                                      

        

        

  



 


