
                1/3 

    Västergötlands Sångarförbunds Förbundsmöte i Kvänum 2016-04-02 
  Närvarande 22 funktionärer, ombud och övriga intresserade, representerande samtliga VSF:s manskörer. 

 

1.  Förbundets ordförande, Bengt Almqvist, hälsade de närvarande delegaterna välkomna till  

 Förbundsmötet 2016. I år är vi i de ändamålsenliga och vackra lokalerna i Kvänums församlingshem. 

 

2.  Konfirmerades att Förbundsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

3. Parentation över sångare,  som gått bort under året,  gjordes med ett tänt ljus och en tyst minut. 

 /Därefter sjöngs ”Över skogen över sjön”/ 

 

4. Föreliggande Föredragningslista godkändes. 

 

5. Företogs upprop och resultatet blev 22 närvarande, varav 18 med rösträtt. 

 

6. Att leda dagens förhandlingar  valdes som ordförande   Bengt Almqvist 

 Att i skrift dokumentera mötet valdes som sekreterare Gösta Eriksson 

 

7. Som justeringsmän, tillika rösträknare valdes                                     Egon Freij och  Bengt Planting  

 

8. Föregående årsmötes protokoll var bekant och behövde ej uppläsas. Detsamma godkändes 

 och kunde läggas till handlingarna. 

 

9. Styrelsen föreslår att VSF anordnar en Inspirationsdag i slutet av januari 2017. Sittande årsmötes- 

 deltagare beslutar att så skall göras. Styrelsen undersöker om vi kan vara i lämplig lokal i Vara 

 eller i Kvänum. 

 Styrelsen föreslår att årsavgiften ändras till 50 kronor per sångare. Förslaget tas upp senare under  

 mötet i samband med behandling av VSF:s ekonomi. 

 

10. Inga motioner har lämnats in till årsmötet. 

 Men under denna punkt passade årsmötesdeltagarna på att ventilera olika saker, som belyses något 

 under punkten Övriga frågor. 

 /Nu var det skönt att resa sig och sjunga ”Längtan till landet”/ 

11. Verksamhetsberättelsen har skickats ut med epost och var läst av delegaterna. Den godkändes och 

 kan därmed läggas till handlingarna.                     BILAGA 1 

 

12. Intäkterna för VSF har minskat väsentligt, delvis beroende på att det är svårt att sälja våra 

 CD-skivor med högklassiga stäminspelningar av främst manskörsmusikens klassiska repertoar. 

 Det är också svårare att få anslag från landstinget.  

Ny teknik behövs bl.a.  CD-formatet fasas ut efter hand. Men inspelningarna kan fås på sticka efter ök. 

med kassören. Vad som gäller än är, att varje sångare betalar för sin stäminspelning på CD eller 

 kanske på usb-sticka.  Att varje kör bara har ett exemplar av vardera stämma och sedan kopierar 

  till enskilda sångare har EJ varit OK. Men nya tekniker behöver utredas för framtiden. 
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 Ekonomiskt resultat för det gångna året är minus  -11.292 kronor jämfört med plus + 879 kronor 

 året innan. 

 Skall vi investera i nya Förtjänsttecken (medaljer)? Vi har åtta kvar . 50 nya kostar 25.000 kr. 

  Behöver vi dom? Styrelsen skulle vilja veta vad varje enskild kör anser. 

 Körens samlade tillgångar uppgår till 73 739 kronor. Underskottet är c:a 11.000 kronor. 

 Redovisningen av Resultat och Balansräkning godkändes.                                       Se mer i       BILAGA 2 

 

13. I Revisionsberättelsen konstateras att ekonomin är skött med stor noggrannhet och revisorerna  

 rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.               BILAGA 3 

 

14. Årsmötesdeltagarna beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

15. Budget 

 Vi har fått 3.000 kronor för Sångarträffen i Lidköping 23/4. Det räcker inte för att finansiera

 dagens utgifter, men vi får använda pengar i våra fonder för att genomföra sången utomhus 

 med inhyrd ljudanläggning. 

 Resultatet för innevarande år kommer sannolikt att landa i ytterligare ett minusresultat. 

 Så vi funderar vidare hur vi kan balansera ekonomin kommande år. 

 Beslutas att vi fortsätter med den föreslagna budgeten i år. Se mer i   BILAGA 2 

 

16. Tidigare reglerades avgifter till STIM via Körförbundet. I dag betalar varje kör direkt till STIM.

 Det framgår av diskussionen att man är angelägen att behålla och förstärka det regionala  

 manskörsnätverket som VSF utgör. Och det behövs regionalt samarbete för att stärka manskörssången. 

 VSF söker samarbete med Musik i Väst och undersöker om den körsatsning de gör kan vara 

 bra för VSF:s utbildningar och Inspirationssatsningar. Vår ordförande har skrivit och inviterat 

 till samarbete. 

 Mötet beslutar att något förstärka kassan genom att ändra medlemsavgiften till 50 kronor  

  2017-01-01. 

 Dessutom beslutas att undersöka alternativa tekniska lösningar för att underlätta försäljningen 

 av de unika stäminspelningarna. 

 /Det här tar tid, det var dags att resa sig och sjunga ”Till Österland vill  jag fara”/ 

 

17. Beslutades om oförändrade ersättningar till VSF:s funktionärer.  D.v.s. sekreterare 750 kr. 

 Dirigent, ordförande och kassör 450 kr. Tre valberedare 100 kr vardera. 

 

18. Som ordförande för ett år omvaldes   Bengt Almqvist 

 Som Förbundsdirigent kvarstår på sitt andra år Elisabeth Backhaus 

 Posten som 2:e Förbundsdirigent är tills vidare VAKANT 

 Som sekreterare, fyllnadsval för ett år, valdes Lars-Olof Andersson 

 Som vice sekreterare för två år valdes Gösta Eriksson 

 Som skattmästare för ett år (av två) valdes Roy Johansson 

 Som festmarskalk för två år valdes Ingvar Andersson 

 Som styrelseledamot för två år valdes  Jerker Pettersson 

 Som revisor för två år valdes Thomas Gustavsson 

 Som revisorssuppleant för ett år valdes Lennart Bengtsson  

 Som ledamöter i Valberedningen valdes                        Jerker Pettersson, Folke Rydell och  Egon Freij 

  

19. Att, var för sig, teckna Västergötlands Sångarförbunds firma valdes Bengt Almqvist och Roy Johansson. 
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20. På mötet togs upp hur träffen i Lidköping 23/4 skulle vara. 

 Körsångare som vill delta anmäler sig till sin kör som måste SNABBT anmäla till Bengt Almqvist 

 hur många som kommer från din kör TOTALT och antal i varje stämma samt hur många som skall äta 

 hämtlunch till självkostnadspris. Alltså TRE uppgifter som behöver anmälas NU i veckan !!! 

 

 Vi träffas i Musikskolan kl. 09.30 lördag 23/4 i Lidköping 

 Övning, repetition till 12.00 

  Lunch 12.00 – 13.30 

 Samling direkt efter lunchen för sång på utomhusarena kl. 14.00. 

  

 LOA berättade lite om hur Inspirationsdagarna var förr om åren. Gästföreläsare, sång och  

 information till körernas administrativa funktionärer. 

 

 Föreslås att körer träffas och sjunger för varandra. 

En regional sångarpool bör aktiveras. Varje kör kollar om det finns intresserade pool-sångare,  som är 

villiga att förstärka en kör inom VSF vid konsert.  Medlemskörers styrelser anmäler till  Bengt Almqvist 

och namnen läggs ut på VSF:s hemsida. 

  

 Föreslås att kördirigenterna samråder att bygga upp gemensam basrepertoar för vårsånger 

 men också för annan repertoar. Listan kan sedan byggas på med ett par sånger varje år. 

 

21. Två entusiaster avtackades: Erik Ehn från Vara och 2:e Förbundsdirigent Emily Lundgren. 

 De fick var sin vacker blombukett och en sångarhyllning från oss samlade sångare. Vi kommer 

 att sakna dem och deras kunskaper och energi. 

 

22. Så kunde Förbundsordföranden tacka de hitresta ombuden och funktionärerna och  

 förklara VSF:s Förbundsmöte 2016 för avslutat. 

 Och nu var det hög tid att ta sig an maten, som Ingvar presenterade och där Emily inte ville stå 

  och titta på utan agerade raskt i köket med sin vanliga energi. 

 

 

 Kvänum 2 april 2016 

 

 

 

 /Gösta Eriksson/ /Bengt Almqvist/ 

  vice sekreterare  förbundsordförande 

 

 

 Justeras. 

 

 

 /Egon Freij/ /Bengt Planting/  

  

  

 

   

   

 

 

                             

  


