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 ÅRETS STYRELSE  HEDERSLEDAMÖTER  

   

 Ordförande             Bengt Almqvist Vänersborg  Nils-Olof  Johansson Mariestad 

 Vice ordförande Gunnar Larsson Alingsås  Sture Lundgren Falkenberg  

 Kassör  Roy Johansson Lidköping  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 

 Ledamot  Staffan Rystedt Alingsås 

 

  

 FÖRBUNDETS KÖRER 

 

                               Antal sångare 2015 2016  

 Alingsås Manskör 40 35 

 Falbygdens Manskör 27  28 

 Herrljunga Manskör 26 23 

 Harmoni Lidköping 58 53 

 Harmoni Trollhättan 21 16 

 Skara Manskör 35 38 

 Vara Manskör 24 21 

 Volvo-Skövde Manskör 25 15 

 Vulcans Manskör 18              17 

                                                    ============        
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 Verksamhet 

 Styrelsen har varit samlad för styrelsemöten sex gånger under året: 11/2,  2/4, 18/5,  25/8,  6/10 och 17/11. 

 Förbundsmötet 2016 hölls i Kvänum den 2 april, då 22 ledamöter deltog. 

 Den 23 april hölls en sammankomst för samtliga körer i Lidköping. I en strålande vårsol deltog man  

 med liv och lust. Först med övning i Musikskolan och därefter med en vårkonsert på Stadsträdgårdens      

       DINA-scen där följande deltog; Alingsås manskör 7 st, Falbygdens manskör 7 st, Harmoni Trollhättan 7 st,      

        Mariestads manskör 1 st, Vara manskör 4 st, Volvo-Skövde manskör 10 st och Harmoni Lidköping 10 st.    

        Elisabeth Backhaus och Andreas Wendelholt ledde det hela. 

 Bengt Almqvist representerade Förbundet vid Riksmötet i Stockholm under två dagar, där många 

 frågor aktualiserades. 

Styrelsen beslutade 17 november 2016 att utdela Västergötlands Sångarförbunds förtjänsttecken  

till tre sångare i Alingsås manskör: 

Lars Linderholm  medlem sedan 1991 

Christer Wennö medlem sedan 1994 

Rolf Carlsson medlem sedan 1996     



  

 

 Ekonomi 

 Årets resultat hamnade på plus 1 062 kronor, en klar förbättring mot föregående års underskott. 

 En stor del av det positiva resultatet är att skivförsäljningen åter sköt i höjden och inbringade brutto 

 7 350 kronor mot 875 kronor året innan. 

 Kostnaden för årsmötet var en halvering det gångna året. Löner och arvode 2016 var endast 229 kronor 

 mot 7 569 året innan. Övriga poster visar endast på ringa avvikelse. 

 En livlig kontakt har under en tid hållits med ScorX, som visat starkt intresse för våra övningsskivor 

 och har velat förvärva en möjlighet att få in våra övningsfiler i deras verksamhet. 

 Detta går ut på att man som brukare betalar för ett abonnemang på de filer man önskar lyssna på via 

 Internet. Det påminner således i viss mån om Spotify i sin funktion. Efter att ScorX lagt in några av 

 VSF:s ljudspår för vardera fyra stämmor, så visade det sig att balansen mellan den stämma man 

 önskar lyssna på och medhörningen av övriga stämmor var otillräckligt avgränsad för att man skall  

 kunna uppfatta sin egen körstämma ordentligt.  Av den anledningen ansåg ScorX att man inte är  

 fortsatt intresserad av projektet. 

 

 Västergötlands Manskör 

Lilla Förbundskören eller Västergötlands Manskör, som den kallas numera, har varit aktiv sedan 

 1970-talet. Sture Lundgren samlade sångare från VSF:s körer och presenterade sånger, som inte  

 var så välbekanta i alla körer. Lisbeth Fransson tog över stafettpinnen på 1980-talet och många  

 sångare tog chansen att bredda sin och sin egen körs repertoar. En höjdpunkt blev körresan till 

 svenskbygderna i USA år 2000. Tre veckor med flera midsommarfirande med svenskättlingar just 

 år 2000 kändes nästan magiskt. Vid denna resa var Västergötlands Manskör en central energikälla. 

 De följande åren följdes detta upp med flera resor och konserter på olika platser i Sverige. 

 Det gångna året har det inte varit någon aktivitet i kören. Antalet sångare har minskat och det har inte 

tillkommit tillräckligt många nya sångare. Kören är idag inte tillräckligt stor, för att man skall våga 

planera konserter. Besättningen i stämmorna är också lite varierande ojämn.  

 Men många av sångarna saknar starkt de roliga och utvecklande sångövningarna med kören. 

 År 2017 finns den kvar Sv. Körförbunds register, men eftersom flera körer lämnat Körförbundet 

 finns den nog inte kvar nästa år i det registret. 

 Men visst vore det bra om kören kunde fortsätta som en viktig brygga för musik och vänskap 

 mellan körsångare från VSF:s olika lokala körer. Och att bygga upp en gemensam basrepertoar, 

 som speglar både traditionell manskörsmusik och vår egen närtids sång- och tonspråk.  

 

       Slutord 

 Förbundet har under året ordnat en Inspirationsdag med konsert. Det var en viktig dag för att sångarna              

skall få komma samman och få angelägen kompetensutveckling samt framträda i en stor kör.  

Inspirationsdagen är säkert vårt viktigaste verktyg för att utveckla manskörssången!  

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 utveckla manskörssången och ge 

sångare och körer ytterligare Sångarglädje!   

 

 

 

 

 



 

 

Lidköping den 8 april 2017      

        

  

………………………………………..              ………………………………………………  

  

Bengt Almqvist, förbundsordförande                 Gunnar Larsson, vice ordförande  

        

  

………………………………………..                ………………………………………………  

  

Elisabeth Backhaus, förbundsdirigent                   Roy Johansson, skattmästare  

        

   

………………………………………..                  ………………………………………………  

  

  Lars-Olof Andersson, förbundssekreterare               Gösta Eriksson, vice sekreterare   

        

   

………………………………………..                   …………………………………………  

  

Ingvar Andersson, festmarskalk                               Jerker Pettersson, ledamot                                                     

        

        

 ………………………………………..       

 Staffan Rystedt, ledamot   

 


