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      Västergötlands Sångarförbunds Förbundsmöte i Vara 2017-04-08 
         Närvarande 22 ombud, funktionärer och övriga intresserade. 

   

1. Förbundsordförande Bengt Almqvist hälsade de närvarande delegaterna välkomna till Förbundsmötet 

2017, särskilt vände han sig till hedersledamöterna Lisbeth Fransson och Gunnar Larsson. I år är vi i Vara 

Församlingshem, där vi är väl hemmastadda. Ordföranden förevisade även Förbundets stiliga standar, 

som tillverkats och skänkts av Per-Eric Söderlindh 1989.  

 

2. Konfirmerades att Förbundsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

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

 

4. Föreliggande Föredragningslista godkändes.  

 

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

 Sex av VSF:s nio körer var representerade. 

 

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          Jörgen Andersson och Ulf Söderhielm 

 

8. Föregående Förbundsmötes protokoll var bekant för de närvarande och behövde ej uppläsas. 

 Detsamma godkändes och lades till handlingarna. 

 

9. På styrelsens förslag godkände årsmötet de lätta grammatiska ändringarna i Stadgarna från 2012, 

 som gjorts av Förbundsordföranden. Sakinnehållet är oförändrat. Den korrigerade versionen 

   läggs nu ut på VSF:s hemsida.                                                                              BILAGA 1    

 *Beslutas uppdra åt styrelsen att planera för en Inspirationsdag med avslutande konsert under 

 detta verksamhetsåret,  kanske februari-mars eller vid annan passande tidpunkt i samråd med 

 någon av VSF:s körer. 

     * Beslutas att styrelsen börjar planera för VSF:s 110 års-jubileum 2019. Samarbete sökes med 

 körer, som har Jubileum det året: Vara, Falbygden och Herrljunga manskörer. Plats, tidpunkt, 

 repertoar, program, presentatör och ev. gästarist. Marknadsföringen viktig. 

      *Beslutas att på styrelsens förslag välja Ingvar Andersson, Gösta Eriksson, Roy Johansson och  

 Jerker Pettersson till Hedersledamöter i Västergötlands Sångarförbund. Tilläggas skall, att ingen  

 av de nämnda varit informerade om eller involverade i detta ärende. Förbundsordföranden hyllade 

 de nya Hedersmedlemmarna och överlämnade förbundets diplom och blommor.  

 

10. Inga motioner hade inkommit. 

 

11. Verksamhetsberättelsen för 2016 var utsänd och läst av de närvarande. Den kunde därmed  

 godkännas och läggas till handlingarna.                                                                                 BILAGA  2    
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12. Skattmästare Roy Johansson sammanfattade det ekonomiska resultatet för 2016. Totalt är det 

 ett plusresultat om 1062 kronor, jämfört med året innan, då det blev ett minusresultat  

 om 11 091 kronor. Skillnaden beror till stor del på att det blev god försäljning av VSF:s  

 stämövningsinspelningar 2016. Det såldes skivor för 7 350 kr jämfört med 875 kr året innan. 

 Utgifter för personal och resor var också lägre än tidigare. 

 VSF:s samlade tillgångar med varulager och banktillgodohavanden är totalt 68 728 kronor. 

 Redovisningen av Resultat- och Balansräkning godkändes. BILAGA 3 

 

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

rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.         

 

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

 

15. Förslaget till Budget 2017 flaggar för ett minusresultat. Sannolik mindre skivförsäljning och svårt  

 att få ekonomiskt stöd från Regionen. Prognosen pekar på ett minusresultat om ca 2 000 kronor. 

 Medlemsavgiften till VSF höjdes i fjol till 50 kronor.  

 Förslaget till budget för 2017 godkändes. 

 

16.  Medlemsavgiften för 2018 bestämdes till 50 kronor. 

 

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. Val av styrelse och funktionärer 

 Som Förbundsordförande för ett år omvaldes Bengt Almqvist

 Som vice Förbundsordförande för två år valdes Gunnar Larsson 

 Som Förbundsdirigent för två år valdes  Emily Lundgren 

 Som Förbundssekreterare för två år valdes Lars-Olof Andersson

 Som skattmästare, fyllnadsval för ett år, valdes Gunnar Hedberg

 Som styrelseledamot för två år valdes Staffan Rystedt

 Som revisor för ett år valdes Göran Olsson 

 Som revisorssuppleant för ett år valdes  Göran Johansson

 Som ledamöter i Programkommittén ett år valdes Bengt Almqvist, Gunnar Larsson, Gösta Eriksson 

 Som sammankallande i Programkommittén ett år valdes  Gösta Eriksson 

 Som kontaktman för Västergötlands manskör valdes                                            Gösta Eriksson 

 Som  ledamöter i Valberedningen ett år valdes Jerker Pettersson, Folke Rydell, Egon Freij. 

 Som sammankallande i Valberedningen ett år valdes Jerker Pettersson  

 

19.  Att, var för sig, teckna Västergötlands Sångarförbunds firma valdes  Bengt Almqvist och 

  Gunnar Hedberg 

20. Övriga frågor. 

 *Det betonas att det är viktigt att enskilda körer informerar andra körer i VSF om sina aktuella 

 planer på konserter under kommande säsong. Vi är nog inte så bra på detta och därför är det 

 ofta svårt att hitta tider för något arrangemang tillsammans för alla körer i VSF. 

 *Undrades om vi kan få bidrag från Careliusfonden fortsättningsvis. Utdelning därifrån skall ju  

 utgå till manskörer. Ingen närvarande kunde ge ett definitivt svar på denna undring. 

     * Beslutas att Förbundsordföranden och Förbundsdirigenten får i uppdrag att kontakta Kör i Väst 

 och efterhöra med vad de kan erbjuda VSF-sångarna vid Inspirationsdagar eller andra utbildnings- 

 eller stimulansaktiviteter. 

*Någon undrar vem som kan göra nya arrangemang för manskör. Jo, det finns duktiga musiker, som kan    

  göra detta. Men det skrivs nästan ingen musik direkt för manskör idag. 
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 *Just valda Förbundsdirigent Emily Lundgren inbjuder sångare från ALLA VSF:s körer att 

 komma och sjunga en härlig försommarrepertoar i Fyrunga kyrka onsdag 21/6 kl. 19.00. 

  I dag är 14 sångare anmälda, men det behövs många fler. Det lär bli en repetitionskväll 

 i god tid före. Gläd vår nya förbundsdirigent och njut av att sjunga manskör inför midsommar. 

     *VSF:s förtjänsttecken är nästan slut. 50 nya, av samma slag, skulle kosta 25 000 kronor. 

      Beslutas att Gösta Eriksson undersöker om vi kan få tag i en annan version till ett lägre pris, 

 men med samma symbolfunktion. 

 *Programkommittén fortsätter arbetet med att ta fram och förankra en BASREPERTOAR, 

 som skall vara bekant för alla körer inom VSF. 

 * Beslutades att göra en översyn av Förbundets hemsida. 

 

21.  Ordföranden riktade ett varmt tack till de avgående funktionärerna Förbundsdirigenten Elisabeth 

Backhaus och revisor Hans Andersson för deras fina insatser i Förbundet.  

 Därefter tackade Förbundsordföranden de hitresta ombuden och funktionärerna och förklarade  

Förbundsmötet 2017 för avslutat. 

  

 

 Vara 8 april 2017 

 

 

 

 /Gösta Eriksson/ /Bengt Almqvist/ 

 mötessekreterare förbundsordförande 

 

 

 Justeras 

 

 

 /Jörgen Andersson/ /Ulf Söderhielm/ 

  

 

 

   

  

 


