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       Västergötlands Sångarförbunds Förbundsmöte 21 april 2018 i Vara 

           Närvarande: 18 ombud och funktionärer i VSF. 

 

 

1. Förbundsordförande Bengt Almqvist hälsade de närvarande ombuden och funktionärerna 

 välkomna och förklarade VSF:s Förbundsmöte 2018 öppnat. 

 

2. Konfirmerades att Förbundsmötet var stadgeenligt utlyst. 

 

3. Parentation över de sångare som gått bort under året. Ett tänt ljus, en tyst minut och  

 därefter sjöngs ”Över skogen över sjön”. 

 

4. Den föreliggande föredragningslistan godkändes. 

 

5. 18 ombud och funktionärer är närvarande och samtliga har rösträtt i dagens förhandlingar. 

 

6. Som ordförande för Förbundsmötet 2018 valdes Bengt Almqvist 

         och som mötessekreterare valdes Gösta Eriksson 

 

7. Som justeringsmän tillika rösträknare valdes  Roy Johansson 

                                                                                                                    och Thomas Gustafsson 

 

8. Protokollet från Förbundsmötet 2017 var läst av de närvarande.  

 Det godkändes och lades till handlingarna. 

 

9. Verksamhetsberättelsen för 2017 har beslutats av VSF:s styrelse, har distribuerats till samtliga 

körer och är läst av de närvarande idag. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

   BILAGA  2 

 

10. Sammanfattningsvis är det ekonomiska resultatet för 2017 en förlust om 3.979 kronor. 

 Inkomster är medlemsavgifter samt ett evenemangsbidrag om 5.000 kr från Careliusfonden. 

 Stämövnings-CD har sålts för 5.460 kronor. 

 Tillgångar i kassa och bank vid årets slut är 58.907 kronor.                    BILAGA  3 

 

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

 Thomas Gustafsson och Göran Olsson rekommenderar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet  

 för det gångna verksamhetsåret 2017. 

 

12. Deltagarna i Förbundsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
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13. VSF:s funktion. Synpunkter och önskemål. 

 Viktigt att körerna tar till sig en repertoar som är ”I TIDEN”. 

 Manskörer förr sjöng gärna sin tids musik av kompositörer, som var samtida. 

 Uppdraget att anordna VSF:s Inspirationsdag föreslås vandra mellan körerna. 

 Hemsidan viktig för VSF. Varje kör SKALL där informera om sina konserter och andra 

 evenemang. 

 Alla körer undrar: Hur skall vi agera för att få med nya, yngre sångare? 

 Har du en bra idé? Dela med dej till VSF:S styrelse ! 

 Lennart Johansson finns för sångträning i Trollhättan 1 september. Kontakta Harmonitrollen 

 och åk dit. Nästa år åker han till USA med en kör.  

 Vi enskilda sångare är alla en del i VSF och körerna behöver den samhörigheten, särskilt nu, 

 när det är svårt  att rekrytera nya sångare. 

 

14. Styrelsen föreslår att Inspirationsdagen 2019 samtidigt utmynnar i en JUBILEUMSKONSERT  

 för VSF, för att fira Västergötlands Sångarförbunds 110-åriga musikhistoria. 

 Många sådana Jubileer har vi firat i Vara konserthus, men det är ju viktigt, att vi är i en lokal, 

 som vi kan fylla med publik. Viktigt också att de enskilda körerna kraftfullt puffar för att locka 

 publik till detta evenemang. 

 VSF undersöker om det finns någon alternativ, lämplig lokal. 

 

15. Inga motioner har inkommit. 

 

16. Skattmästare Gunnar Hedberg redogjorde för den ekonomiska situationen nu. 

 Medlemsavgifter från nästan alla körer har inkommit, hittills 11.100 kronor.  

 Så idag finns ett överskott om 8.600 kr. Men det finns utgifter som skall betalas. 

 6.500 kronor för den nya förtjänsttecknen och ersättning med 2.500 kronor för uppdateringen 

 av VSF:s Hemsida. 

 Tillgångar i kassa och bank är 58.907 kronor. 

 Skattmästaren konstaterar att det är svårt att göra en tillförlitlig förutsägelse om hela  

 ekonomin för 2018. Men målet är att det är balans i ekonomin. 

 Vi ansöker om bidrag från Careliusfonden till Inspirationsdagen i Trollhättan.  

 Dessutom undersöks om vi kan få något bidrag från någon annan källa. 

  Varje förtjänsttecken kostar 100 kronor vid rekvisition från VSF. 

 

17. Beslutades att medlemsavgiften till VSF blir oförändrat 50 kronor per sångare. 

 

18. Beslutades att ersättningarna till VSF:s funktionärer skall vara oförändrade.  

 D.v.s. sekreterare 750 kronor. Dirigent, ordförande och kassör 450 kronor vardera.  

 Tre valberedare 100 kronor vardera. 

 

19. Val av styrelse och funktionärer 

 Som Förbundsordförande för ett år omvaldes Bengt Almqvist 

 Som vice Förbundsordförande kvarstår på sitt andra år Gunnar Larsson 

 Som Förbundsdirigent kvarstår på sitt andra år Emily Lundgren 

 Som Förbundssekreterare fyllnadsval ett år Staffan Rystedt 

 Som vice sekreterare två år vakant 

 Som Skattmästare för två år Gunnar Hedberg 

 Som styrelseledamot för två år Jerker Pettersson 

 Som styrelseledamot fyllnadsval ett år Gösta Eriksson 

 Som revisor för två år Göran Olsson 
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 Som revisorssuppleant för ett år Göran Johansson 

 Som ledamot i Programkommittén för två år Gunnar Larsson 

    Som ledamot i Programkommittén för två år Gösta Eriksson 

 Som sammankallande i Programkommittén för ett år Bengt Almqvist 

 Som medlemmar i Valberedningen för ett år                     sammankallande   Jerker Pettersson 

                                                                                                                  medlem Folke Rydell 

                                                                                                                           medlem   Egon Freij 

 

20. Att var för sig teckna Västergötlands Sångarförbunds firma valdes               Bengt Almqvist 

                                                                                                                        och  Gunnar Hedberg 

 

21. Inga övriga frågor hade aktualiserats. 

 

22. Förbundsordförande Bengt Almqvist tackade de närvarande och  

 förklarade Förbundsmötet 2018 avslutat. 

 

 

    Vara 21 april 2018 

 

 

 /Gösta Eriksson/ /Bengt Almqvist/ 

  Mötessekreterare  Förbundsordförande 

 

 

 

 /Roy Johansson/ /Thomas Gustafsson/ 

  Justeringsman  Justeringsman  


