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Kallelse till
Medlemsmöte med Årsmöte 2019

Utdrag ur förbundets nuvarande stadgar:
(gällande sedan 2013-03-23, se www.bdkor.se/stadgar)

Förbundsmötet (årsmötet) är förbundets högsta 
beslutande organ. Det består av förbundsstyrelsen 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 förbundsmötet.

• Motioner skall skriftligt vara förbundsstyrelsen till-
handa senast en månad (1) i förväg.

• Skriftlig kallelse till förbundsmöte med dagordning, 
inkomna motioner med förbundsstyrelsens yttrande, 
valberedningens förslag etc, utsänds senast två veckor 
(2) före förbundsmötet.

• För ändring av förbundets stadgar fordras beslut av 
förbundsmötet med två tredjedels majoritet av de av-
givna rösterna. Om fråga om stadgeändringar förelig-
ger, skall detta framgå av kallelsen till förbundsmötet. 
Ändringsförslagen skall delges medlemmarna i anslut-
ning till kallelsen.

Styrelsen har enligt årsmötesbeslut 2018-03-18 om-
arbetat stadgarna. Begrepp såsom ”förbundsmöte” 
och ”förbundsordförande” ersätts för tydlighets skull 
med ”årsmöte” och ”ordförande”. Dessutom är ord-
ningen för årsmötespunkter mer logisk och språkbru-
ket mindre byråkratiskt. Inga stora förändringar alltså, 
men trots det viktiga för formalians skull.

Aktuell årsberättelse samt styrelsens förslag till  
justerade stadgar finns att tillgå på NKF:s webbplats 
www.bdkor.se, eller skickas på begäran.

Tid: Söndag den 17 mars kl 11:00

Plats:  Framnäs Folkhögskola 
Adrian Wennströms väg 15, 943 33 Öjebyn 
Länk till karta finns online på: www.bdkor.se

Kallade: Ombud/medlemmar för alla medlemskörer per 2019-01-01

Tidsplan för Medlems- och Årsmöte:
 11:00–12:00 Medlemsmöte

 12:00–12:45 NKF bjuder alla delegater på lunch

 13:00– Årsmöte 
Vi välkomnar alla våra medlemmar 
men endast ombud har rösträtt.

Reseersättning
Förbundet ersätter långväga ombuds resekost-
nader och eventuella logikostnader.
Dock ska ombud/ombuden välja billigast möjliga 
resealternativ och billigaste logi.

OBS!  SVAR SENAST 4:e mars 2019
via mejl till: danielle@bdkor.se

eller telefon: 070–529 34 04

Ange eventuell matallergi / 
matintolerans i din anmälan.

Varmt välkommen!
Styrelsen

https://www.bdkor.se
https://www.bdkor.se/stadgar
mailto:danielle@bdkor.se?subject=Jag vill anm�la mig till NKFs �rsm�te
https://www.bdkor.se
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Årsmöte 2019 

Tid: Söndag den 17 mars kl 13:00 

Plats: Framnäs Folkhögskola, Öjebyn 

 

Förslag till dagordning 

§ 1. Mötets öppnande 

§ 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

§ 3. Val av protokolljusterare, två (2) personer 

§ 4. Fastställande av dagordning 

§ 5. Upprop av ombud och fastställande av röstlängd 

§ 6. Godkännande av kallelse till årsmötet 

§ 7. Framläggande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 

§ 8. Framläggande av revisionsberättelse 

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 11. Val av ordförande för en tid av ett (1) år 

§ 12. Val av tre (3) ledamöter för en tid av två (2) år 

§ 13. Val av tre (3) förbundsdirigenter varav en (1) styrelseledamot för en tid av ett (1) år 

§ 14. Val av två (2) revisorer samt suppleanter för dessa för en tid av ett (1) år 

§ 15. Val av valberedning för en tid av ett (1) år 

§ 16. Behandling av inkomna motioner 

§ 17. Fastställande av medlemsavgift 

§ 18. Arvoden och ersättningar 

§ 19. Verksamhetsplan och budget 

§ 20. Fråga om stadgeändring 

§ 21. Övriga, i förväg, anmälda ärenden 

§ 22. Mötets avslutning 

 

https://www.hitta.se/framn%C3%A4s+folkh%C3%B6gskola/%C3%B6jebyn/akmqyzjl?vad=LW_nUA777e
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Verksamhetsberättelse för år 2018 
 
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 rån Kulturens bildningsverksamhet och projektbidrag från ett antal 
sponsorer. 
 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande .................................... Ove Bucht, Luleå 
Vice ordförande ............................. Marie-Charlotte Bergh, Altersbruk  
Sekreterare .................................... Marie-Charlotte Bergh, Altersbruk 
Skattmästare ................................. Danielle Marklund Åström, Boden 
Ledamot ......................................... Ingegerd Jaako, Boden  
Ledamot ......................................... Lennart Limber, Boden  
Ledamot ......................................... Sten Sandlund, Svensbyn 
Ledamot / Infomästare ................. Pekka Brännbäck, Luleå 
 
Ledamot / förbundsdirigent ......... Bo Selinder, Luleå 
Förbundsdirigent ........................... Göran Lindgren, Luleå 
Förbundsdirigent ........................... Monica Åslund, Luleå 
 

Revisorer Revisorssuppleanter 
Ulf Johansson, Öjebyn Kenneth Lindberg, Boden 
Lena Fällman, Boden Lars Eriksson, Roknäs 

 
Valberedare 
Lars Nilsson, Luleå 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har hållit sju (7) protokollförda sammanträden under 2018.  
 

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

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

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

Gemensamma konserter för förbundets körer 

Julton i Luleå 
Förbundet i samverkan med Luleå Domkyrkoförsamling, arrangerade den andra advent 
Julton, i år för 48:e året i följd. Julton består av två konserter samma dag, kl. 16:00 och 
kl. 18:00. Medverkande var körerna Lyran, LAVA, Luleå-Gammelstads Manskör, Kvinno-
kören Embla, SPF-kören Åkerbäret, Manskören Snapsakademien samt Hemvärnets 
Musikkår. 
 Programledare var Ove Bucht, NKF, och Anna Krigsman, Luleå Domkyrkoförsamling. 
Organist var Samuel Lind, Luleå Domkyrkoförsamling. Konserterna är mycket uppskat-
tade. Båda drog ”fulla kyrkan” dvs en  publik på totalt strax över ca 1 000 personer. 
Konsert intäkterna fördelades lika mellan de medverkade körerna och Hemvärnets 
Musikkår. 
Text: Ove Bucht 

Julton i Boden 
Norrbottens Körsångarförbund har i samarbete med Svenska Kyrkan i Boden även detta 
år arrangerat Julton i Överluleå kyrka den 1:a Advent. Meningen med konserten är att 
sprida julstämning, samt att visa på bredden av körverksamheten i Boden. Julton har 
blivit en populär företeelse, många har frågat efter ytterligare en julkonsert. Vi hoppades 
naturligtvis att vår fina kyrka i Boden, skulle bli fullsatt till denna konsert, vilket så också 
blev fallet. 
 En frivillig ”kollekt” togs upp efter konserten, där hela behållningen fördelades mellan 
de medverkande för att stödja deras verksamhet. 

 Detta år var antalet körer tre stycken, samt ett musikaliskt inslag från Bodens Spelmän. 
Nu, det tredje året, medverkade Kören Chorisma, Sprf-kören och kören Thaleia samt 
Bodens Spelmän. Tillsammans var det 80-talet deltagande korister som dirigerades i de 
gemensamma melodierna av Anneli Gustafsson. Dessutom framförde kyrkans organist 
Lena Stenlund ett julinspirerat musikstycke som visade på den nyrenoverade kyrkorgelns 
fulla kapacitet. Alla medverkande körerna framförde under konserten, var för sig tre 
melodier med julstämning i. Dessutom sjöngs det fyra julmelodier tillsammans med 
publiken, så att alla fick bygga upp sin egen julstämning. 
 

https://www.bdkor.se/korer/
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Vi är glada över att Julton nu efter tre år kan vara på väg att bli tradition i Boden och vi är 
helt övertygade om att Julton-konserten nu kommer att bli en stämningsfull och njutbar 
inledning för Bodensarna i årets julmånad. Hela publiken hälsades som avslutning 
välkomna till 2019 års ”fyra-års jubileum”. 
Text:/Lennart Limber 
 

Samarbete, samverkan med andra kulturformer 

Projekt ”I själ och hjärta” 
Projektet ”I själ och hjärta” var NKF:s satsning på kompetensutveckling och samarbete 
mellan förbundets körer åren 2017–2018. Projektet avslutades med tre konserter i februari 
2018, en konsert vardera i Boden, Piteå och Luleå. 
 Kören Northern Light består av såväl korister från förra årets satsning som nya. Kören 
har under hösten träffats totalt tre helger: Björksalen i Boden och på Framnäs Folkhög-
skola i Öjebyn. Kören leds av NKF:s förbundsdirigent Anders Pääjärvi. I projektet med-
verkade också elev från musikestetlinjens sista år. Han ackompanjerade kören på både 
piano och gitarr. Kören ackompanjerades även av tvärflöjtisten Camilla Molarin Jonsson. 
 Kompetensutveckling fanns som en röd tråd genom hela projektet. Totalt genom-
fördes drygt 3 500 timmar kompetensutveckling från start 2017 till avslut i februari 2018. 
Text: Marie-Charlotte Bergh 
 
Projekt After park i Luleå 
För femte året i rad, på initiativ av vår förbundsdirigent Göran Lindgren, erbjöd förbundet 
körer, sångare, enskilda musiker, musikgrupper, författare, diktläsare, poeter m fl. 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, 
dansgrupper som ställer upp gratis till Lulebornas stora glädje. Över 300 medverkande 
gjorde Nationaldagen till en glädjens dag. 
 Evenemanget lockade även 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. 
Text: Göran Lindgren 
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Övrigt 

Fortsatt profilering av Norrbottens Körsångarförbund (NKF)  
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. 
 Styrelsen utvecklar och konsoliderar förbundet med nyttjande av sociala media, 
framtagning och/eller förbättring av rutiner för olika ändamål, bl a kommunikation med 
medlemskörer samt direktkontakter med medlemskörer, potentiella medlemskörer och 
andra intresserade. 
 

Webbplats/hemsida 
Förbundet har en egen webbplats med adressen www.bdkor.se tillgänglig för fort-
löpande information om förbundets och medlemskörers verksamhet. 
 Varje medlemskör har en egen presentationssida där de erbjuds skriva om körens 
verksamhet, historik och har möjlighet att länka till en egen webbplats i syfte att bli mer 
synliga via Internet. Medlemskörer informerar om sina kommande evenemang i webb-
platsens evenemangskalender. 
 Webbplatsen utformas och hålls uppdaterad av vår infomästare Pekka Brännbäck. 
 Förbundets sekundära informationskanal via Facebook har adressen 
www.facebook.com/norrkorsang och uppdateras av sekreterare Marie-Charlotte Bergh. 
 

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.  
 

 

  

https://www.bdkor.se
https://www.facebook.com/norrkorsang/
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Medlemsutveckling 
Förändring av antal korister (–37 st.) år 2018 beror huvudsakligen på att en kör inte har 
haft tillgång till en körledare och därmed lämnat förbundet. Målsättningen för år 2019 
måste nedskrivas till 430 medlemmar. 
 Medlemsantalet mellan år 2014 och 2018 har förändrats med –13,8%. 
 

 

 

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 samt 
anslag från Region Norrbotten, Luleå kommun och Kulturens Bildningsverksamhet. 
Redovisningen avser föreningens resultat för år 2018 (inkl. projektet I själ och hjärta). 

Årets resultat inkl. projektet ”I själ och hjärta” 

Resultat 2018 Budget kr Utfall kr Avvikelse kr 

Kostnader 155 420 200 287 – 44 867 

Intäkter 116 520 189 212 + 72 692 

Totalt – 38 900 – 11 075 + 27 825 

 

Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget med kr 27 825:- 
Årets resultat d.v.s. kostnader/intäkter uppnår ett netto à kr –11 075:- varav projektet 
”I själ och hjärta” som avslutades våren 2018 ingår med kr –45 170:- i etapp två  
(se utveckling mellan år 2014 t.o.m. år 2018 samt budget 2019). 
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Förbundet genomförde projektet ”I själ och hjärta” åren 2017–2018 och avsatte enligt 
beslut kr 100 000:- till projektet. 

I projektets etapp två (2) d.v.s. år 2018 uppgick utgifter till kr 94 405:- och intäkter till 
kr 49 235:-, d.v.s. ett netto à kr –45 170:- av förbundets nettobudget. Sammantaget 
projektets etapp 1 och 2 redovisar ett netto à kr 121 232:-, en satsning som tillförde våra 
medlemmar möjligheter att uppträda i Boden, Piteå och Luleå i februari 2018, då projektet 
avslutades. 

Förbundet avsatte likvida medel för år 2017 och år 2018 vilket påverkade årets resultat 
2018 enligt ovan. 

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. 
 
 
Boden den 27/1 2019 
 
 
 
 ...................................................................................  

Danielle Marklund Åström 
Skattmästare / Kassör 

-39,57 

-55,70 

-81,40 

-42,50 
-38,90 

-12,65 

NKF resultat i tkr mellan 2014–2018 
Jfr netto budget/netto resultat  

budget resultat

år 2016 år 2017 år 2018 
budget 
år 2019 år 2015 

år 2014 
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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 produ-

cera 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 2018. 

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 Sten Sandlund 
 
 
 
 
 ...................................................................................   ...................................................................................  

Lennart Limber Ingegerd Jaako 
 
 
 
 
 ...................................................................................   ...................................................................................  

Pekka Brännbäck Bo Selinder 
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Org nr 897001-8936

BALANSRÄKNING Not 2018-12-31 2017-12-31
TILLGÅNGAR

Kassa 0 0

Bankmedel 204 752 223 949

Förutbetalda kostnader NKF 1 736 1 695

Interima fordringar projekt "Northern Light 2018" 14 875 0

Summa tillgångar 221 362 225 644

SKULDER
Upplupn kostn.förutbet.intäkter NKF 0 18 207

Interima skulder projekt "Northern Light 2018" 25 000 0

Summa skulder 25 000 18 207

Eget kapital
Balanserat resultat 207 437 255 183

Årets resultat 2018 11 075 47 746

Summa skulder & Eget kapital 221 362 225 644

RESULTATRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31
INTÄKTER

Erhållna bidrag 63 000 63 400

Medlemsavgifter 28 020 24 660

Nationaldag aktiviteter 15 000 24 031

Jultoner insamling år 2018 10 500 0

Inspirationsdag 0 3 985

Riktade samverkansmedel 23 457 0

Intäkter proj "Northern Light" 17-18     49 235 14 840

Summa intäkter 1 189 212 130 916
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Org nr 897001-8936

RESULTATRÄKNING Not 2018-12-31 2017-12-31
ÖVRIGA KOSTNADER

Medlemsförsäkring 5 169 4 847

Kontorsmaterial 13 221 16 946

Administrativa kostnader (styrelse utg) 12 679 15 436

Årsmötes kostnader 2 14 462 7 144

Porto, Postgiroavg, bank avg 2 139 1 305

Konsultation bokföringsbyrå 0 111

Gemensamma konserter/arrangemang 3 26 500 5 500

Jubilerande körer 3 280 0

Pedagogisk utbildning 4 4 750 7 200

Samarbete granländerna 0 0

Internet webb 1 520 953

Inspirationsdag aktiviteter 0 0

Arvoden styrelsen 2018 7 960 0

Nationaldag aktiviteter 5 14 202 28 318

Kostnader proj."Northern Light" 17-18 6 94 405 90 902

Summa kostnader 200 287 178 661

Summa kostnader för förbundet år 2018 200 287 178 661

Årets resultat 2018 -11 075 -47 745

Boden     5/02-201927/01-2019

Vår revisionsberättelse har avgivits ……../…….. 2019

Lena Fällman Kenneth Lindberg
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Noter

1. Intäkter

Intäkterna består huvudsakligen från medlemsvgifter, verksamhetsbidrag från

Region Norrbotten, riktade medel från Kulturens och Luleå Kommun.

Övriga intäkter som har redovisats avser projektet "Northern Light" som avslutades 

våren 2018, varav kr 14 875:- avser interima fördringar till ucusticum Piteå.

Nationaldag aktiviteter utgör kr 15 000:- från Luleå Kommun samt kr 10 500:- julton 

i Luleå. Förbundets redovisade intäkter uppgår till 189 212:-  

vilket är 62,4% över budget.

2. Årsmötes/medlems träff kostnader.

Årsmöteskostnader uppgår till kr. 14 462:- eller 11,3% över budget à kr 13 000:-

Årsmötet genomfördes på Sunderbyn folkhögskola.

I samband med årsmötet anordnas även medlem/informationsträff.

3. Gemensamma konserter/arrangemang

Förbundet har tillsammans med Luleå Domkyrkoförsamling och Överluleå

församling  arrangerat "Julton" konserter. 

Det blev en stor succé för 48:e gången i Luleå och Boden 3:a gång.

Konsertintäkterna t ex Luleå á kr 10 500:- fördelades lika mellan de 7 medverkande.

Hemvärnets Musikkår, SPF Luleå Åkerbäret, kören Lava, Kvinnokören Embla,

Sångkören Lyran, Luleå G-Stad Manskör samt Snapsakademin deltog.

I övrigt har körerna Qvinnoton, Arctic Voices, Manda , Thaleia och Lyran 

 erhållit 89% av kr 16 000:-  budgeten till gemensamma arrangemang år 2018.

4. Pedagogisk utbildning

Efterfrågan på pedagogisk utbildning har varit något lägre än tidigare år.

Endast Alviks Blandade kör och Quinnoton har erhållit tillsammans kr 4 750:- 

av budgeten á kr 15 000:-eller 31,7%.  Det låga talet beror på deltagandet i projekt 

"Northern Light" som sysselsatt flertal av förbundets körer våren 2018.

5. After Park

Nationaldags aktiviteter, eller "After Park" firande av Sverieges nationaldag, 

har genomförts för femte året i Luleå. En lyckad satsning.

Ett uppskattat och välbesökt arrangemang. Förbundet har tagit över restaurangscenen  

som fylldes till bredden och lilla salen likaså. Ca 300 medverkande har förgyllt dagen,

musiker, körer, dansförening, Luleå accordion club deltog, föreläsare, barnkör, nya

aktorer som deltog för första gången i programmet. Sedan år 2016 är förbundet 

 huvudman för arrangemanget som är gratis för publiken enligt beslut.

Luleå kommuns evenemang bidrag uppgick till kr 15 000:- 

Kostnader för arrangemanget redovisas till  kr 14 202:- eller 94,7% av budgeten.
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6. NKF projekt "Northern Light"

Norrbottens körsångarförbundet 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 framgår i resultatrapport för år 2018 har utfallet påverkats av förbundets satsning.

Projektets intäkter uppgick hittills till kr 49 235:- och kostnader till kr 94 405:- 

Övrig information.

Genomförande av projektet "Northern Light" har påverkat förbundets planerade 

aktiviteter även år 2018. 

Dirigent träffar/körstyrelsen, kr  + 10 000:- har skjutits upp p g a att det 

fanns för lite tid till förfogande för ytterligare aktiviteter. 

Även pedagogisk utbildning för körer har påverkats av projektet, kr  + 10 250:-.

Arvode förbundsdirigent påverkas enligt ovan med kr + 7 000:-.
Styrelsens kompetens utveckling är på planeringstadiet och räknar med att år 2019

genomföra delar av utbildningsprogram, kr + 10 000:-.

Sammantaget har förbundets kostnader exkl projekt uppgått till kr 105 882:-

eller 68,1% av årets budget.

Till projektet "Northern Light" har förbundet avsatt kr 100 000:- som avser året 2017

och även år 2018 då projektet avslutades på vårterminen.

Projektets del 2 (två) genomfördes i februari, med konserter i Luleå, Piteå och Boden.

Projekets intäkter del 2 uppgår till 49 235:- varav kr 14 875:- är interima fordringar 

från Acusticum konsert, samt  kr 25 000:- interima skulder som avser den icke 

debiterade lokal hyran för Acusticum. Påtryckningar till trots har förbundet inte erhållit 

per 31/12-2018 dokument till regleringen av intäkter och skulder enligt ovan beskrivning.

Netto resultatet för projektet del 2 uppgår till kr - 45 170:-. Projektets totala kostnad 

för 2017-2018 uppgick till kr 121 232:- vilket påverkar förbundets eget kapital

med motsvarande belopp.

Förbundet redovisar ett positivt resultat jämför med årets budget med kr. 27 825:-

Årets reultat d.v.s. kostnader/intäkter uppnår ett netto á kr. -11 075 varav projektet 

ingår med kr . - 45 170:- i etapp två.
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Verksamhetsplan för år 2019–2021 

Norrbottens Körsångarförbunds (förkortat NKF) verksamhet syftar på att stimulera 
körverksamhet 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. 
 NKF är helt egen fristående, politiskt och religiöst obunden, organisation. Styrelse 
tillsätts genom medlemskörernas val. Hela den årliga medlemsavgiften går oavkortat till 
förbundets verksamhet. 
 NKF har sedan dess grundande följande mål för verksamheten, det vill säga att:  

 Anordna koristutbildningar 

 Organisera möten och utbildningar för kördirigenter, stämrepetitörer och styrelser 

 Stödja samverkan och samarbete mellan körer 

 Främja ett ökat intresse bland ungdomar för körsång 

 Engagera kända körledare för inspirationsträffar med körer 

 Uppmärksamma jubilerande körer som har uppnått aktningsvärd ålder i länet 

 Vidmakthålla kontakter med våra systerorganisationer inom Barentsområdet 

 Verka för att öka körkulturens andel av kulturutbudet i länet samt uppmuntra körer 
att samverka med andra kulturformer 

 Varje år intensifiera våra aktiviter utanför kustområdet genom att besöka körer 
i inlandskommuner och tillgodose deras behov 

Övrigt 
NKF vill verka för att norrbottnisk lyrik tonsätts och arrangeras för körer. Förbundet 
strävar efter att på detta sätt bidra till den norrbottniska och nationella körkultur-
skatten. 
 NKF är huvudman för Notarkivet på Norrbottens Minne i Luleå. Notarkivet är och blir 
en viktig del av körkulturskatten. 
 Vår verksamhetsplan utformas för varje år utifrån medlemskörernas behov och 
önskemål, men även genom att initiera och genomföra mer utmanande projekt för att 
öka och bredda körers och koristers kompetens. 
 Basverksamheterna under 2019–2021 kommer att vara i linje med inriktningarna ovan, 
med bl. a: 

 Inspirationsdag för förbundets körer/sångare 

 Erbjuda enskilda körer möjlighet till egen kompetensutveckling via våra 
förbundsdirigenter och genom kompetensutvecklingscheckar 

 Stödja samverkan och samarbete mellan enskilda körer samt med andra kulturformer 

 Arrangera samkonserter med flera medverkande körer, t ex Julton i Luleå, som 
arrangerats varje år sedan 1964, samt Julton i Boden – för tredje året 

 Fortsätta uppsökande verksamhet i inlandet och bygga upp kontakter med körer för 
fortsatt samarbete 

 Aktivt, i olika fora, bedriva opinion för bättre villkor för körverksamhet i länet och 
i kommuner 
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Verksamhetsbudget för år 2019–2021 
 
 Budget 

Utgifter 2021 2020 2019 2018 

Pos Aktivitet Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad 

  

        

1 Uppsökande verksamhet 10 000 10 000 10 000 17 000 

2 Styrelse kompetens utveckling 5 000 5 000 0 10 000 

3 Årsmöte kostnader/medlemsträffar 10 000 10 000 9 000 13 000 

4 Genomförande fortsatt skolsatsning 1 000 1 000 1 000 1 000 

5 Genomförande träffar med dirigenter 
körstyrelser 

5 000 5 000 5 000 10 000 

6 Arrangemang av gemensamma 
konserter 

18 000 18 000 18 000 18 000 

7 Samarbete med systerorganisationer 
grannländerna 

3 000 3 000 5 000 5 000 

8 Jubilerande körer, hederstecken 1 500 1 500 3 000 0 

9 Koristutbildning 15 000 15 000 10 000 15 000 

10 Medlemsförsäkring 5 000 5 000 5 200 5 100 

11 Övriga verksamhetskostnader 15 000 15 000 15 000 17 000 

12 Konsultation bokföringsbyrå 0 0 0 1 500 

13 Inspirationsdag aktiviteter 7 500 7 500 7 500 7 500 

14 Arvode förbundsdirigent 7 000 7 000 7 000 7 000 

15 Arvode styrelse enl. beslut 10 000 10 000 10 000 10 000 

16 Övriga kostnader  
(Pg, webb, porto, bank) 

3 500 3 500 3 750 3 320 

17 Nationaldagsaktiviteter (Kulturens hus) 15 000 15 000 15 000 15 000 

          

 Summa kostnader 131 500 131 500 124 450 155 420 

      

Intäkter 2021 2020 2019 2018 

Pos Intäktsslag Intäkt Intäkt Intäkt Intäkt 

          

1 Medlemsavgifter 35 000 32 000 26 300 31 020 

2 Verksamhetsbidrag Region Norrbotten 70 000 70 000 63 000 63 000 

6 Inspirationsdag aktiviteter 9 000 9 000 7 500 7 500 

7 Nationaldagsaktiviteter (Kulturens hus) 15 000 15 000 15 000 15 000 

8 Intäkter projekt ”Northern Light”  
2017–2018 

0 0 0 0 

9 Riktade verksamhetsmedel 0 0 0 0 

10 Gemensamma konserter (Julton) 0 0 0 0 

 Summa intäkter 129 000 126 000 111 800 116 520 

          

 Beräknat årsresultat –2 500 –5 500 –12 650 –38 900 
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