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Kallelse till Årsmöte

Söndag 21 mars kl 11:00

Kallade: Ombud och medlemmar per 2021-01-01
Plats:

Online via Microsoft Teams

M

ötet sker via den kostnadsfria distans
mötesprogramvaran Microsoft Teams,
vilken kan köras antingen direkt i webb
läsare på dator, som ett installerat program, eller
som app på smarttelefon och surfpadda.

Skälet till valet av distansmöte är den pågående
coronapandemin då fysiska möten där människor
samlas är olämpliga. Dessutom är den demokra
tiska aspekten viktig då vi genom att använda
distansmötesteknik hoppas kunna få fler och mer
”långväga” medlemmar att delta på årsmötet.

Utdrag ur förbundets stadgar*
Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
Det består av styrelsen och ombud utsedda av
medlemmarna.
• Varje medlemskör har rätt att representeras av ett
ombud per påbörjade tjugofem (25) medlemmar.
Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen
eller annan kör. Samtliga medlemmar i förbundet
har närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.
• Motioner ska skriftligen vara styrelsen tillhanda
senast en (1) månad i förväg.
• Skriftlig kallelse till årsmöte med dagordning,
inkomna motioner med styrelsens yttrande,
valberedningens förslag etc, utsänds senast
två (2) veckor före årsmötet.
(* gällande sedan 2020-05-13, se www.bdkor.se/stadgar

Dagordning

Anmäl dig till mötet
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet online!
För att delta, anmäl dig senast den 15 mars
via webbadressen www.bdkor.se/arsmote
eller mejl till kassor@bdkor.se.

Anslut till mötet
Instruktioner för hur du ansluter till mötet kommer
att mejlas till dig efter att vi mottagit din anmälan.
Läs mer om Teams på www.microsoft.com/teams.

Använd din röst — skriv en motion
Påverka vad vårt förbund gör för körsången i Norr
botten; skriv ner din idé i form av en motion till
årsmötet. Förutsättningarna har ju blivit lite eljest
i och med coronaviruset, vilket till exempel legat till
grund för att förbundet tog fram de videobaserade,
korta koristkurserna (se www.bdkor.se/koristkurs).
Ska vi göra mer av sådant, eller satsa på någonting
helt annat? Ordet är fritt!
Läs mer på www.bdkor.se/motioner.
OBS! Styrelsen behöver ha din motion tillhanda
senast den 20 februari. Mejla den till
adressen info@bdkor.se.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

VÄLKOMMEN!

Mötesdagordning, aktuell årsberättelse, med
mera kommer att göras tillgängliga på förbundets
webbplats www.bdkor.se.
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Årsmöte 2021
Tid:
Söndag 21 mars kl 11:00
Kallade: Ombud och medlemmar per 2021‐01‐01
Plats:
Online via Microsoft Teams

Förslag till dagordning
§ 1.

Mötets öppnande

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
§ 3. Val av protokolljusterare
§ 4. Val av rösträknare
§ 5. Fastställande av dagordning
§ 6. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
§ 7. Godkännande av kallelse till årsmötet
§ 8. Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat‐ och balansräkning
§ 9. Framläggande av revisionsberättelse
§ 10. Fastställande av resultat‐ och balansräkning
§ 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 12. Val av ordförande för en tid av ett (1) år
§ 13. Val av två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år,
samt fyllnadsval av en (1) ledamot för en tid av ett (1) år
§ 14. Val av en till tre (1–3) förbundsdirigent(er) varav en (1) styrelseledamot
för en tid av ett (1) år
§ 15. Val av en till två (1–2) ekonomiska verksamhetsgranskare,
samt en (1) ersättare för en tid av ett (1) år
§ 16. Val av valberedning för en tid av ett (1) år
§ 17. Behandling av inkomna motioner
§ 18. Fastställande av medlemsavgift
§ 19. Arvoden och ersättningar
§ 20. Verksamhetsplan och budget
§ 21. Övriga i förväg anmälda ärenden
§ 22. Mötets avslutning
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Verksamhetsberättelse för år 2020
Förbundsstyrelsen får härmed lämna
följande berättelse över verksamheten:
Verksamheten i Norrbottens Körsångarförbund (NKF) har varit inriktad på stadgeenliga:






insatser för att stimulera körverksamheten i länet
utbildningsinsatser för förbundets medlemskörer
insatser för att stimulera vidareutbildning av körledare
stimulera gemensamma konserter med medlemskörer
åtgärder för att stimulera samverkan mellan olika körer, såväl inom länet
som inom andra län och länder

Den primära målgruppen är förbundets medlemskörer som består av blandade körer,
kvinnokörer, manskörer och sångare i dessa, men även körer och körsångare utanför
medlemskåren.
Verksamheten finansieras med årliga medlemsavgifter, verksamhets‐ och projektbidrag
från Region Norrbotten, projektbidrag från Luleå och Piteå kommuner, verksamhets‐
och projektbidrag från Kulturens bildningsverksamhet, samt projektbidrag från ett antal
sponsorer.

Styrelse
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande personer:
Ordförande ........................................................... Ove Bucht, Luleå
Vice ordförande .................................................... Marie‐Charlotte Bergh, Nybyn
Sekreterare ........................................................... Marie‐Charlotte Bergh, Nybyn
T.f. kassör .............................................................. Danielle Marklund Åström, Luleå
Ledamot ................................................................ Ingegerd Jaako, Boden
Ledamot ................................................................ Birgitta Strand, Norrfjärden
Ledamot ................................................................ Kjell Eriksson, Luleå
Ledamot ................................................................ Inga‐Lill Sjölund, Luleå
Ledamot ................................................................ Kurt Nilsson, Boden
Ledamot tillika informatör ................................... Pekka Brännbäck, Luleå
Ledamot tillika förbundsdirigent......................... Göran Lindgren, Luleå
Förbundsdirigent .................................................. Monica Åslund, Luleå
Förbundsdirigent .................................................. Mirjana Petrova Johansson, Altersbruk
Ekonomisk verksamhetsgranskare ..................... Sivert Mässing, Vuollerim
Ekonomisk verksamhetsgranskare ..................... Ralf Lövgren, Vitå
Ekonomisk verksamhetsgranskare, suppleant... Per Sandlund, Piteå

Valberedare
Posterna som valberedare har under året varit vakanta.
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Styrelsemöten
Styrelsen har hållit åtta (8) protokollförda sammanträden under 2020.

Medlemskörer
Se förteckning på förbundets webbplats www.bdkor.se/korer.

Körförsäkring
Samtliga medlemskörer har som brukligt givits möjlighet att teckna en körförsäkring till
ett förmånligt pris. Försäkringsbolaget Folksam står bakom försäkringen. NKF tar inte ut
någon provision eller mellanskillnad som vinst, utan upplägget är kostnadsneutralt.
Mer om försäkringen finns att läsa på www.bdkor.se/forsakring.

Insatser för att stimulera körverksamhet
Förbundet är stödjande medlem i organisationen Ung i körs underavdelning, som verkar
för att främja körsång bland ungdomar i Norrbotten.

Körpedagogtjänster
Förbundet har ekonomiskt stöttat enskilda medlemskörer till att anlita körpedagoger för
vidareutveckling av körer och enskilda sångare.

Gemensamma konserter för förbundets körer
Julton i Luleå
NKF har i samverkan med Luleå Domkyrkoförsamling och Kulturens fram till 2019
arrangerat Julton. Då hölls det för 49:e året i följd.
Julton har bestått av två konserter samma dag, i regel den andra adventssöndagen,
kl 16:00 och kl 18:00. Upp till sju körer har medverkat, tillsammans med Hemvärnets
Musikkår.
Konserterna har i alla år varit mycket uppskattade och dragit en publik på totalt strax
över cirka 1 000 personer. Konsertintäkterna, i form av upptagna frivilliga penninggåvor,
har fördelats lika mellan de medverkade körerna och Hemvärnets Musikkår.
Pga Covid‐19‐pandemin uteblev den emotsedda 50‐års jubileumskonserten julen 2020.
Julton i Boden
NKF har i samarbete med Svenska kyrkan i Boden fram till 2019 arrangerat Julton
i Överluleå kyrka den 1:a Advent. Då hölls det för fjärde året.
Syftet med konserterna har varit att sprida julstämning, samt att visa på bredden av
körverksamheten i Boden. Julton har blivit en populär företeelse. Vår fina kyrka i Boden,
var 2019 nästan fullsatt. Frivilliga penninggåvor togs upp efter konserten, där hela
behållningen fördelades mellan de medverkande för att stödja deras verksamhet.
Pga Covid‐19‐pandemin ställdes 5‐års jubileumskonserten in inför julen 2020.
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Samarbete, samverkan med andra kulturformer
Projekt ”After park” i Luleå
På initiativ av vår förbundsdirigent Göran Lindgren, erbjöd förbundet 2019 för sjätte året
i rad 2019, körer, sångare, enskilda musiker, musikgrupper, författare, diktläsare, poeter
med flera att efter det officiella firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni uppträda
i Kulturens hus i Luleå.
Erbjudandet lockade till sig många aktörer av olika slag: Lokala körer, orkestrar, dans‐
grupper, ensembler, solister, författare, vilka alla ställde upp gratis till Lulebornas stora
glädje. Över 300 medverkande gjorde Nationaldagen till en glädjens dag.
Evenemanget bevistades av en stor publik – i alla åldrar från små barn till seniorer.
Förutom att få uppträda erbjöd evenemanget ett utmärkt tillfälle för ”tvärkulturella”
kontakter mellan aktörerna för framtida samarbeten och samverkan.
Pga Covid‐19‐pandemin ställde Luleå kommun in 2020 års nationaldagsfirande, och NKF
som en följd av detta, arrangemanget ”After Park”.

Notarkiv
Norrbottens Körsångarförbund har åtagit huvudmannaskapet för ett notarkiv här‐
bärgerat på Norrbottens Minne i Luleå.
Syftet är att erbjuda aktiva körer och framför allt körer som läggs ner att skicka sina noter
till arkivet i stället för till destruktion. Arkivet ska med tiden bli ett tidsdokument på vad
slags, och vilka, sånger som körer i länet har sjungit från tid till annan.

Webbplats / ”hemsida” www.bdkör.se
Förbundet har en egen webbplats med adresserna www.bdkör.se / www.bdkor.se
(med och utan bokstaven Ö) tillgänglig för fortlöpande information om förbundets och
medlemskörers verksamhet. Förbundets sekundära informationskanal via Facebook har
adressen www.facebook.com/norrkorsang. Bägge uppdateras och underhålls av för‐
bundets informatör Pekka Brännbäck.
Varje medlemskör har en egen presentationssida med respektive kontaktuppgifter.
På sidan erbjuds de att skriva om körens verksamhet, historik, resor och konserter de
genomfört eller planerar tillsammans, etc. Körerna har också möjlighet att länka till en
egen webbplats, facebooksida eller liknande; allt i syfte att bli mer synliga via Internet.
En nyhet som har tillkommit under året är Anslagstavlan. Det är en sida för alla som söker
kontakt med någon kör som sångare, dirigent eller arrangör, men också för dem som
söker samarbete, har frågor om repertoar, inspelningar, konserter och liknande. Anslags‐
tavlan är öppen för alla körsångare i Norrbotten, såväl medlemmar som icke medlemmar
i förbundet. Detsamma gäller Evenemangskalendern, där alla norrbottniska körer är
välkomna att tipsa om sina kommande evenemang.
Webbplatsen är i första hand uppbyggd och anpassad för visning på datorskärmar och
surfplattor. Den går att besöka via smarttelefon, och görs till viss del också det enligt
webbserverns så kallade besöksloggar. Webbplatsen baseras emellertid på ett ramverk
från år 2005 då smarta telefoner med inbyggda webbläsare knappt existerade, vilket
betyder att innehållet inte ges full rättvisa på små bildskärmar. Att anpassa över 15 års
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samlade webbsidor för så kallad responsiv visning, dvs ett visningsläge bättre lämpat för
smarttelefoner, skulle kräva en närmast episk arbetsinsats som näppeligen står i propor‐
tion till aldrig så mycken ideell entusiasm. Ett förmodligen mer realistiskt alternativ vore
att göra om webbplatsen helt från grunden och då baserad på t ex WordPress, vilket
oavsett skulle kosta en hel del tid (och därigenom pengar).
Flyttstök
Under drygt ett decennium var webbplatsen med tillhörande mejlhantering inhyst hos
det danska webbhotellet Surftown, men genom företagsuppköp blev vi hips vips
2020‐09‐17 tvångsförflyttade till ett annat, likaledes danskt, webbhotell vid namn Simply.
Flyttprocessen påstods vara helt automatiserad och säker, men utmynnade i ett rejält
haveri på den nya servern då t ex felmeddelanden visades på samtliga webbsidor pga
andra inställningar i den så kallade PHP‐tolken (tekniken som sidorna använder). En avse‐
värd mängd arbete krävdes för att få allt att fungera igen.
Frågan om förbundets webbplats tillika mejlhantering verkligen ska ligga utanför rikets
gränser är förvisso befogad. Incidenten ovan till trots ger danskarna emellertid bra
support och rätt mycket för pengarna, vilket inte minst är viktigt då webbplatsens alla
sidor, många mediafiler (nu senast inkl de Korta koristkurserna) och dokument tillsam‐
mans tar ganska mycket utrymme i anspråk: I skrivande stund ca 5,5 GB1. Dessutom finns
ingen trafikbegränsning, vilket flertalet andra webbhotell har.
Sammanfattningsvis står förbundets webbplats väl rustad inför framtiden; såväl under
som efter rådande Covid‐19‐pandemi.

Övrigt
Fortsatt profilering av Norrbottens Körsångarförbund
som ett fristående länskörförbund
Norrbottens Körsångarförbund (NKF) är ett fristående länskörförbund – med en egen
styrelse, egen ekonomi och ett arbetsfält som omfattar hela Norrbottens län. Förbundet
verkar kontinuerligt för att marknadsföra körsång över hela länet, inte minst till våra
kulturvårdande instanser inom regionen och kommunerna. Körsång kan till skillnad mot
andra verksamheter bedrivas på de flesta orter i länet.
Vi bedriver uppsökande verksamhet speciellt inåt länet med syfte att inspirera redan
befintliga körer, korister och sångintresserade i allmänhet. Körsången är dessutom
bevisad vara en social och hälsobringande verksamhet.
Vi avser även bistå enskilda körer med att bli föreningar, med stadgar, val av styrelse,
revisorer, valberedning, verksamhetsplan och budget. I regel kräver bidragsgivare, som
region, kommuner, studieförbund med flera att den sökande ska vara en förening.
Styrelsen utvecklar och konsoliderar förbundet med nyttjande av sociala media, fram‐
tagning och/eller förbättring av rutiner för olika ändamål, bland annat för generell
kommunikation samt direkta kontakter med nuvarande medlemskörer, potentiella
medlemskörer, och andra intresserade.

1

GB utläses ”gigabyte”: 1 GB = 1 073 741 824 tecken
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Medlemsutveckling
Förändringen av antalet korister (–10 st) år 2020 beror huvudsakligen på medlems‐
körernas fluktuering för perioden.
Målsättningen för år 2021: Prognosen justeras till 400 medlemmar.
Medlemsantalet mellan år 2013 och 2020 har förändrats med –19%. Förändringen beror
på att körer har slutat och att fluktuering pga ålder påverkar antal medlemmar.

Medlemsutveckling / mål år 2013–2021
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Ekonomi
Ekonomin framgår av den ekonomiska redovisningen.
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs till ny räkning.
Kommentarer till årets resultat
Norrbottens Körsångarförbund (NKF) har finansierats genom medlemsavgifter,
anslag från Region Norrbotten, Luleå kommun samt Kulturens. Redovisningen
avser föreningens resultat för år 2020.
Årets resultat
Resultat
Kostnader
Intäkter
Totalt

Budget

Utfall kr

Avvikelse kr

112 200

64 375

+ 47 825

108 600

70 900

– 37 700

– 3 600

+ 6 525

+ 10 125

Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget à 10 125 kr.
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Årets resultat dvs kostnader/intäkter uppnår ett netto à +6 525 kr
(se utveckling mellan år 2015 t o m år 2020 samt budgetprognos 2021).

NKF resultat i tkr mellan år 2015–2020
Jfr netto budget/netto resultat
16,07
6,53

‐11,07 ‐12,65
‐27,99

0,00

‐11,77

‐29,00
‐38,90
‐42,50
‐47,75

‐55,70
‐81,40
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021/prog.

budget

‐55,70

‐81,40

‐42,50

‐38,90

‐12,65

‐11,77

0,00

resultat

‐27,99

‐29,00

‐47,75

‐11,07

16,07

6,53

budget

resultat

Norrbottens Körsångarförbund har en ekonomi som ger möjligheter och incitament
till att utveckla organisationen enligt fattade beslut. Förbundets insatser är långsiktiga.
Det fordras kompetenshöjning, god hantering av förbundets ekonomi, och ett långvarigt
samarbete med alla aktörer inom kulturen i Norrbotten.
Samtliga kostnader och intäkter har periodiserats enligt god redovisningssed.

Luleå den 5/2 2021

...................................................................................

Danielle M Åström
T.f. kassör
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Slutord
Förbundet vill stimulera körverksamhet i länet. Vi anser körsång vara en viktig del
i vår kultur och är angelägna om att i länet bevara och vidareutveckla körsång, samt
att producera körmusik och körlyrik.
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack till Region Norrbotten för verksamhetsbidrag.
Vi vill även tacka Luleå kommun och Kulturens Bildningsverksamhet för projektbidrag
till vår verksamhet under 2020.
Styrelsen vill också tacka alla medlemskörer för en omfattande verksamhet under året.
Ni svarar för en stor del av kulturlivet i vårt län!

...................................................................................

...................................................................................

Ove Bucht

Marie‐Charlotte Bergh

...................................................................................

...................................................................................

Danielle M Åström

Kurt Nilsson

...................................................................................

...................................................................................

Birgitta Strand

Ingegerd Jaako

...................................................................................

...................................................................................

Pekka Brännbäck

Kjell Eriksson

Inga‐Lill Sjölund

Göran Lindgren
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Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020‐01‐01 – 2020‐12‐31
_______________________________________________________
Till årsmötet för Norrbottens körsångarförbund 89 70 01‐8936
_______________________________________________________
Vi har granskat verksamhetsberättelsen och styrelsens förvaltning samt granskat
årsredovisningen och räkenskaperna utifrån vårt uppdrag som revisor för år 2020‐01‐01 till och
med 2020‐12‐31.
Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta årsredovisningen inklusive verksamhets‐ och
förvaltningsberättelsen i enlighet med god redovisningssed och för att sköta förvaltningen i
enlighet med förbundets stadgar.
Jag kan efter samråd med regionens auktoriserade revisor intyga att årsredovisningen är
baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet med god redovisningssed. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma om
någon i styrelsen har handlat i strid med regionens stadgar och mötesbeslut.
Vi har dessutom granskat att förbundets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Baserat på vår granskning anser jag att:
• Årsredovisningen, inklusive verksamhets‐ och förvaltningsberättelse, i allt väsentligt upprättad
enligt god redovisningssed och baseras på en ordnad bokföring.
• Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med regionens
stadgar.
Vi anser således att:
• Regionens årsmöte kan fastställa årsredovisningen, och
• Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Luleå 2021‐02‐21

Luleå 2021‐02‐21

Sivert Mässing

Ralf Löfgren

Ek. verksamhetsgranskare

Ek verksamhetsgranskare
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Norrbottens Körsångarförbund

Org nr 897001–8936
Not

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Kassa
Bankmedel
Förutbetalda kostnader NKF
Interima fordringar proj ”Northern Light 2018”
Summa tillgångar
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2020‐12‐31

2019‐12‐31

0
227 247
1 839
14 875
243 961

0
274 955
2 403
14 875
292 233

0
25 000
25 000

54 797
25 000
79 797

212 436
6 525
243 961

196 362
16 074
292 233

2020‐12‐31

2019‐12‐31

50 000
0
0
20 900
70 900

63 000
23 830
16 000
4 300
107 130

SKULDER
Upplupna kostnader förutbet intäkter NKF
Interima skulder proj ”Northern Light 2018”
Summa skulder

6

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat 2020
Summa skulder och eget kapital

RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Erhållna bidrag
Medlemsavgifter
Nationaldagsaktiviteter
Riktade samverkansmedel
Summa intäkter

1
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Norrbottens Körsångarförbund

Org nr 897001–8936
Not

RESULTATRÄKNING

2020‐12‐31

2019‐12‐31

3 689
16 419
3 853
5 901
972
1 000
22 670

5 277
19 646
11 894
11 027
1 465
4 000
0

5 350
3 000
1 520
0
0

10 400
3 000
1 520
7 198
15 630

64 375

91 056

Summa kostnader för förbundet år 2020

64 375

91 056

Årets resultat 2020

6 525

16 074

ÖVRIGA KOSTNADER
Medlemsförsäkring
Kontorsmaterial
Administrativa kostnader (styrelse utg)
Årsmöteskostnader
Porto, Postgiroavgifter, bankavgifter
Gemensamma konserter/arrangemang
Projekt ”Digital koristutbildning”
Pedagogisk utbildning
Samarbete grannländerna
Internet, webbplats, mejl
Arvoden styrelsen 2020
Nationaldagsaktiviteter
Summa kostnader

2
3
4

5

Luleå 2021‐02‐05
Vår revisionsberättelse har avgivits

...................................................................................

den

/

.............. ...............

2021

Ort

...................................................................................

...................................................................................

Sivert Mässing

Ralf Lövgren
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Noter
1. Intäkter
Intäkterna består huvudsakligen av medlemsavgifter, verksamhetsbidrag från Region
Norrbotten, riktade medel från Kulturens norr och Luleå kommun.
Förbundets redovisade intäkter uppgår för 2020 endast till 70 900 kr varav 20 000 kr
avser projektmedel till ”digital koristutbildning”, en ny satsning till våra medlemmar som
ersätter den traditionella kompetensutbildningen under coronatider, samt 50 000 kr
verksamhetsbidrag från Region Norrbotten, en minskning med 20,6% jämfört med
tidigare år. Förbundets körer har inte kunnat utöva sin verksamhet det gångna året.
Förbundet beslutade därmed att inte debitera medlemsavgifter, men att förbundet
betalar försäkringsavgifter för perioden.
Sammantaget har förbundet ett intäktsunderskott jämfört med årets budget à 34,4%.
Förbundet beslutade därmed att inte debitera medlemsavgifter, men att förbundet
betalar försäkringsavgifter för perioden, 3 689 kr. Knappt 42% av förbundets medlemmar,
eller 160 st, har visat intresse kring förbundets förmån.
Sammantaget har förbundet ett intäktsunderskott jämfört med årets budget à 34,7%.

2. Årsmötes‐/medlemsträffskostnader
Årsmöteskostnader uppgår till 5 901 kr eller 59% av årets budget.
Årsmötet genomfördes i form av en telefonkonferens. Ett uppskattat initiativ i skuggan
av pandemin. Däremot kunde någon medlems‐ och informationsträff inte genomföras
som planerat.

3. Gemensamma konserter och arrangemang
Förbundet har tillsammans med Luleå Domkyrkoförsamling och Överluleå församling
arrangerat ”Julton”‐konserter under många år. Tråkigt att de populära konserterna tog
en ovälkommen paus för år 2020.
Endast kören Quinnoton hann innan restriktionerna genomföra en gemensam konsert.
Därmed har endast 6,7% av budgeten förbrukats: 1 000 kr.

4. Pedagogisk utbildning
På grund av pandemin har efterfrågan av pedagogisk utbildning bromsats. Endast två (2)
körer har hunnit med utbildningar mellan januari och mars. Därefter satte restriktionerna
stopp för all verksamhet året ut.
Därmed har endast 35,7% av budgeten förbrukats: 5 350 kr.

5. After Park
Nationaldagsaktiviteter, eller ”After Park”‐firande av Sveriges nationaldag, har genom‐
förts sju år i rad i Luleå. En lyckad satsning. Ett uppskattat och välbesökt arrangemang
som enligt beslut är gratis för publiken.
Pandemin satte dock stopp för arrangemanget år 2020. Därmed finns inga kostnader eller
intäkter att redovisa detta år.
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Noter, forts.
6. NKF:s projekt ”Northern Light”
Norrbottens körsångarförbund genomförde i egen regi projektet ”Northern Light” som
pågick hösten 2017/våren 2018.
Projektet avslutades med tre konserter: Boden, Luleå och Piteå i februari 2018. Som fram‐
går i balansrapporten för år 2020 har konsertintäkterna från Acusticum redovisats som
interim fordring à 14 875 kr. Balansresultatet påverkas av förbundets satsning, lokalhyran
redovisas som en interim skuld à 25 000 kr. Nettoresultat uppgår därmed till –10 125 kr
som vid reglering påverkar likvida medel. Påtryckningar till trots har förbundet inte er‐
hållit per 2020‐12‐31 dokument eller reglering av interimsposter.
Övrig information
Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget à 6 525 kr.
Årets resultat dvs, kostnader/intäkter uppnår därmed ett netto à +10 125 kr inklusive
interimsfordringar från projektet ”Northern Light”.
Förbundets huvudsakliga mål är att förverkliga den beslutade verksamhetsplanen.
Tyvärr har förutsättningarna under året som gått kraftigt bromsat genomförandet.

Korta koristkurser

Förbundets satsning på digital koristutbildning i form av filmklipp via webben.
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Verksamhetsplan för år 2021–2023
Norrbottens Körsångarförbunds verksamhet syftar till att stimulera kör‐
verksamheten i länet. Vår primära målgrupp är medlemskörer (blandade
körer, kvinnokörer, manskörer) och sångare i dessa, men vi vänder oss även
till körer och sångare utanför vår medlemskår.
Norrbottens Körsångarförbund har sedan dess grundande följande mål för
verksamheten, det vill säga att:
 Anordna koristutbildningar
 Anordna möten och utbildningar för kördirigenter, stämrepetitörer
och styrelser
 Stödja samverkan och samarbete mellan körer
 Främja ett ökat intresse för körsång bland ungdomar
 Engagera kända körledare för inspirationsträffar med körer
 Uppmärksamma jubilerande körer i länet, vilka har uppnått aktnings‐
värd ålder
 Vidmakthålla kontakter med våra systerorganisationer inom
Barentsområdet
 Verka för att öka körkulturens andel av olika aktörers anslag till kultur
 Uppmuntra körer att samverka med andra kulturformer,
till exempel dans
 Varje år intensifiera våra aktiviteter utanför kustområdet genom att
besöka körer i inlandskommuner för att tillgodose deras behov
Körverksamheten i Norrbotten, likväl som i landet i övrigt, har svårt att locka
män och pojkar till körer. Vi har konstaterat att detta är extra svårt ute i
byarna, i många fall på grund av att man inte vågar sjunga men även att det
saknas körledare, etc, etc.
Norrbottens Körsångarförbund har under åren gjort flera ansatser att
komma ut i länet och arrangera möten i kommuncentra med befintliga körer
och sångare. Dessa möten anordnas tillsammans med en lokal samarbets‐
part, som tillhandahåller lokal med mera och som marknadsför en sam‐
arrangerad sånginspirationsdag på orten.
Pga av Covid‐19‐pandemin har vi ställt in alla planer om ovan tills vidare.
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Verksamhetsbudget för år 2021–2023

Utgifter
Pos Aktivitet
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16

10 000
5 000
10 000
1 000

10 000
5 000
8 000
1 000

8 000
2 500
7 000
1 000

10 000
0
10 000
1 000

5 000

5 000

5 000

5 000

14 000

14 000

16 000

15 000

5 000
15 000
0
15 000
9 000
7 000

5 000
15 000
0
15 000
9 000
7 000

5 000
15 000
0
17 000
7 500
0

5 000
15 000
4 600
16 000
7 500
0

4 000

4 000

3 500

4 000

19 100

19 100

19 100

19 100

Summa kostnader

119 100

117 100

106 600

112 200

Pos Intäktsslag • riktade medel
Medlemsavgifter
Verksamhetsbidrag Region Norrbotten
Inspirationsdagsaktiviteter
Övriga intäkter/bidrag
Nationaldagsaktiviteter
(Kulturens hus)
Summa intäkter

Beräknat årets resultat
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2020
Kostnad

Uppsökande verksamhet
Styrelse kompetensutveckling
Årsmöteskostnader/medlemsträffar
Genomförande fortsatt skolsatsning
Genomförande träffar med dirigenter
och körstyrelser
Arrangemang av gemensamma
konserter
Samarbete med systerorganisationer
i grannländerna
Koristutbildning
Medlemsförsäkring
Övriga verksamhetskostnader
Inspirationsdagsaktiviteter
Arvode förbundsdirigent
Övriga kostnader
(Pg, webb, mejl, porto, bank)
Nationaldagsaktiviteter
(Kulturens hus)

Intäkter
1
2
3
4
5

2023
Kostnad

Budget
2022
2021
Kostnad Kostnad

2023
Intäkter

2022
Intäkter

2021
Intäkter

2020
Intäkter

32 000
49 000
9 000
10 000

30 000
49 000
9 000
10 000

28 000
49 000
7 500
3 000

32 000
50 000
7 500
0

19 100
119 100

19 100
117 100

19 100
106 600

19 100
108 600

0

0

0

–3 600

Norrbottens Körsångarförbund
897001-8936

Sida:

Balansrapport

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1(1)
21-02-05
07:37
A50

Ing balans

Period

Utg balans

190 360,02
61 137,92
23 457,00
2 403,00
277 357,94

-50 237,70
0,00
2 529,80
-564,25
-48 272,15

140 122,32
61 137,92
25 986,80
1 838,75
229 085,79

277 357,94

-48 272,15

229 085,79

14 875,00
14 875,00

0,00
0,00

14 875,00
14 875,00

14 875,00

0,00

14 875,00

292 232,94

-48 272,15

243 960,79

-196 362,29
-16 073,65
-212 435,94

0,00
0,00
0,00

-196 362,29
-16 073,65
-212 435,94

Långfristiga skulder
2393
Interima skulder projekt "Northern Light 2018"
S:a Långfristiga skulder

-25 000,00
-25 000,00

0,00
0,00

-25 000,00
-25 000,00

Kortfristiga skulder
2998
Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
S:a Kortfristiga skulder

-54 797,00
-54 797,00

54 797,00
54 797,00

0,00
0,00

-292 232,94

54 797,00

-237 435,94

0,00

6 524,85

6 524,85

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
1020
Plusgiro
1021
Nordea bank Pg
1023
Kulturens region Norr
1051
Förutbetalda kostnader NKF
S:a Immateriella anläggningstillgångar
S:a Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Fordringar
1790
Interima fordringar projekt "Northern Light 2018"
S:a Fordringar
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Årets resultat 2019
S:a Eget kapital

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***
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Norrbottens Körsångarförbund
897001-8936

Sida:

Resultatrapport

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 20-01-01 - 20-12-31

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1(1)
21-02-05
07:38
A50

Perioden

Tot fg år

Årsbudget

Period/årsbudg

Övriga rörelseintäkter
3900
Region Norr verksamhetsbidrag
3902
Riktade samverkansmedel
3910
Medlemsavgifter
3951
Nationaldag aktiviteter
3952
Inspirationsdag
S:a Övriga rörelseintäkter

50 000,00
20 900,00
0,00
0,00
0,00
70 900,00

63 000,00
4 300,00
23 830,00
16 000,00
0,00
107 130,00

50 000,00
0,00
32 000,00
19 100,00
7 500,00
108 600,00

100,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
65,3 %

S:a Rörelseintäkter mm

70 900,00

107 130,00

108 600,00

65,3 %

70 900,00

107 130,00

108 600,00

65,3 %

Övriga externa kostnader
6310
Folksam medlemsförsäkring
6410
Kontorsmaterial/förbrukningsmaterial
6508
Administrativa kostnader övriga
6510
Administrativa kostnader (styrelse utgifter)
6512
Årsmötes kostnader
6513
Samarbete grannländerna
6514
Skolsatsning aktiviteter
6515
Gemensamma konserter arrangemang
6517
Pedagogisk utbildning
6520
Träffar dirigenter / körstyrelser
6521
Inspirationsdag aktiviteter
6522
Nationaldag aktiviteter
6525
Arvode styrelsen
6600
Internet webb
6601
Postgirot / bankgirot avgifter
6800
Porto
S:a Övriga externa kostnader

-3 689,00
-6 948,25
-9 471,10
-3 853,40
-5 900,80
-3 000,00
0,00
-1 000,00
-5 350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 520,00
-972,40
0,00
-41 704,95

-5 277,00
-19 645,95
0,00
-11 894,20
-11 026,70
-3 000,00
0,00
-4 000,00
-10 400,00
0,00
0,00
-15 630,00
-7 198,00
-1 520,00
-960,50
-504,00
-91 056,35

-4 600,00
-16 000,00
0,00
-10 000,00
-10 000,00
-5 000,00
-1 000,00
-15 000,00
-15 000,00
-5 000,00
-7 500,00
-19 100,00
0,00
-1 600,00
-1 200,00
-1 200,00
-112 200,00

80,2 %
43,4 %
0,0 %
38,5 %
59,0 %
60,0 %
0,0 %
6,7 %
35,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
95,0 %
81,0 %
0,0 %
37,2 %

Personalkostnader
7182
Projekt "Digital utbildning"
S:a Personalkostnader

-22 670,20
-22 670,20

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0 %
0,0 %

S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

-64 375,15

-91 056,35

-112 200,00

57,4 %

Rörelseresultat före avskrivningar

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Rörelseresultat efter avskrivningar

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Resultat före skatt

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Beräknat resultat

6 524,85

16 073,65

-3 600,00

-181,3 %

Rörelsens intäkter mm

Bruttovinst
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Produktion: NKF 2021-03

Vi utvecklar körsången i Norrbotten!

Tryck: Kopieringsservice i Luleå

Rörelsens kostnader

