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Medlemskörer i Norrbottens Körsångarförbund 
 
Kallelse till extra förbundsmöte 
 
Tid: 2010-11-13 kl 10.30 
Plats: Framnäs Folkhögskola 
Kallade NKF styrelsen 

Ombud för NKF medlemskörer – anmäl era ombud till 
Marie-charlotte@norrkorsang.se senast 2010-11-03 
 

Ärende 
Sveriges Körförbunds (SKF) förbundsstämma i Västerås 8-9 maj 2010 antog 
förbundsstyrelsens förslag till omorganisation av förbundet. Den nya organisationen skall 
träda i kraft f o m 1 januari 2012.  
 
Ni har förhoppningsvis redan läst om detta i tidnigen Körsång, men kortfattat innebär beslutet 

• Att nuvarande indirekta anslutning till SKF via länsförbunden ersätts med 
direktanslutning 

• Att länskörförbunden inte kan vara medlemmar f o m 1 januari 2012, varför SKF 
förordar en nedläggning av länskörförbunden. 

• Att SKF representation lokalt (län eller region) kommer att omhänderhas en ett 
regionombud som utses av SKF:s styrelse 

• Att regionombudet disponerar en andel av ”fördelningsbara” medlen för 
verksamhetsomkostnader  

• Att regionombud kan ansöka projektmedel från SKF 
 
De primära skälen för omorganisationen angavs vara bl a att många länskörförbund är 
nedlagda eller fungerar inte idag, att SKF får en organisation som är bättre anpassad till 
Kulturpropositionens intentioner för fördelning av statligt stöd till kulturverksamheter. 
 
Norrbottens Körsångarförbunds (NKF) ombud på SKF:s förbundsstämma, var kritiska till 
förslaget bl a att man på så sätt avskaffar många nu välfungerande länskörförbund, att 
regionombuden, som förväntas arbeta ideellt, får en omöjlig arbetsuppgift, att regionerna 
tappar stödet från landstingen eftersom de har krav på stödet som inte uppfylls med den nya 
organisationen, att regionerna för mindre pengar att röra sig med m m. 
 
NKF ombuden var kritiska, men eftersom vi hade 7 av totalt 135 röster så hjälpte det oss föga. 
Men för att få en indikation om det fanns fler som var kritiska till förslaget, men som inte 
tordes föra fram detta, begärde vi sluten omröstning av förslaget och då var det ytterligare  
11 som röstade emot. Senare har dock enstaka röster från några ytterligare kritiska 
länskörförbund hört utav sig. 
 
NKF är dock ”egen juridisk person” och skall själva bestämma hur vi skall agera med 
anledning av SKF:s omorganisation.  
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Vi ser två alternativ 

• nedläggning av förbundet, varefter alla nuvarande medlemskörer direktansluts till SKF 
• ett bibehållande av förbundet, dock frikopplat från SKF. 

 
Enligt våra stadgar kräver beslut om nedläggning av två tredjedels majoritet. Vid majoritet har 
SKF tagit fram ett utkast handlingsplan för själva nedläggningen. 
 
Vid ingen majoritet för nedläggning, skall NKF frikopplas från knytningen till SKF, vilket 
fordrar att vissa justeringar i våra stadgar tas bort. I övrigt är det i stort sett ”business as usual” 
– dock med nytt beslut bl a om medlemsavgift, som stannar kvar i NKF till 100%. Den 
enskilde kören kan alltid ansluta sig till nya SKF (årsavgift 160 kr/korist) eller NKF (årsavgift  
förslagsvis 50 kr/korist) eller till båda organisationerna. 
 
I övrigt hänvisar jag till bilagd identifiering och analys av för och nackdelar med anslutning 
till nya SKF kontra NKF som ett eget förbund. 
 
Vi planerar för en extra förbundsstämma den 13 november på Framnäs folkhögkola, där vi 
skall kunna ta en slutlig ställning till de två alternativen. Kören äger, i enlighet med stadgarna,  
rätt att representeras med ett ombud per påbörjat 25b medlemmar. 
 
Läs igenom beskrivningen av det nya SKF, läs också igenom vår analys – diskutera 
inom kören hur ni ser på detta samt vilket av alternativen er kör väljer. Vill ni ha vårt 
stöd vid presentationen av förslagen och för att svara på frågor alternativt ta med sig 
frågor som vi inte kan besvara, så är ni välkomna att höra utav er till någon i styrelsen, 
e-mailadress styrelsen@norrkorsang.se  
 
Med vänliga körhälsningar 
 
 
Ove Bucht  Sture Oscarsson Marie-Charlotte Berg 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare 
07-328 52 21  070-575 30 81 073-20 40 360 
 
Arnold Åström Helena Nordle Lars Karlsson  
Skattmästare  Ledamot  Ledamot 
070-528 95 33 070-645 83 33 070-543 76 27 
 
Morgan Stenberg 
Förbundsdirigent 
070-303 75 09  
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