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Medlemsmöte med Årsmöte

Utdrag ur förbundets stadgar:
(gällande sedan 2019-03-17, se www.bdkor.se/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	års-
mötet.

Aktuell årsberättelse finns att tillgå på 
förbundets webbplats www.bdkör.se.

Sändning via post sker på begäran.

Tid: Söndag den 15 mars 2020 kl 11:00

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

Kallade: Ombud/medlemmar för alla medlemskörer per 2020-01-01

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! 
Endast ombud har dock 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 2:a mars 2020

via webben: www.bdkor.se/arsmote
via mejl till: danielle@bdkor.se
eller via telefon: 070–529 34 04

Ange eventuell matallergi / 
matintolerans i din anmälan.

Varmt	välkommen!
Styrelsen

Kallelse

https://www.bdkor.se/
https://www.bdkor.se/nkf/stadgar.php
https://www.bdkor.se/evenemang/anmalan-medlemsmote-arsmote.php
https://www.bdkor.se/
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Årsmöte 2020 
Tid: Söndag den 15 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. Val av rösträknare, två (2) personer 

§ 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 minst tre (3) ledamöter för en tid av två (2) 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 ekonomisk verksamhetsgranskare  
samt ersättare för denne 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. Fråga om stadgeändring 

§ 22. Övriga i förväg anmälda ärenden 

§ 23. Mötets avslutning 

OBS! Omedelbart efter att årsmötet avslutats samlas samtliga  

styrelseledamöter och funktionärer för en kort träff.  
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Verksamhetsberättelse för år 2019 

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 
Styrelsen har bestått av följande personer: 

Ordförande .................................... Ove Bucht, Luleå 
Vice ordförande ............................. Marie-Charlotte Bergh, Altersbruk 
Sekreterare .................................... Marie-Charlotte Bergh, Altersbruk 
Skattmästare / Kassör ................... Danielle Marklund Åström, Luleå 
Ledamot ......................................... Ingegerd Jaako, Boden 
Ledamot ......................................... Birgitta Strand, Norrfjärden 
Ledamot ......................................... Kurt Nilsson, Boden 
Ledamot / Infomästare ................. Pekka Brännbäck, Luleå 
 
Ledamot / Förbundsdirigent ......... Bo Selinder, Luleå 
Förbundsdirigent ........................... Göran Lindgren, Luleå 
Förbundsdirigent ........................... Monica Åslund, Luleå 
 

Revisor* Revisorssuppleant* 
Lena Fällman, Boden Kennerth Lindberg, Boden 

 
Valberedare 
Posterna som valberedare har under året varit vakanta. 
 
(* = Ekonomiska verksamhetsgranskare  
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Styrelsemöten 
Styrelsen har hållit nio (9) protokollförda sammanträden under 2019. 
 

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 kör” 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 
Förbundet i samverkan med Luleå Domkyrkoförsamling och Kulturens arrangerade 
den andra advent (2019-12-08) Julton – detta år för 49: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, 
Kvinnokören Embla, SPF-kören Åkerbäret, 
Manskören Snapsakademien samt Hemvärnets 
Musikkår. 
 En extra uppmärksammad punkt i programmet 
var ”Vuojnha Biegga” med musik och text av Jan 
Sandström, byggt på en jojk av Johan Märak, som 
framfördes av Manskören Snapsakademien. 
 Programledare var Ove Bucht, NKF, och Anna 
Krigsman, Luleå Domkyrkoförsamling. Organist var 
Marcus Warg, Luleå Domkyrkoförsamling. 
 Konserterna är mycket uppskattade. Båda drog 
”fulla kyrkan” dvs en publik på totalt strax över 
cirka 1 000 personer. Konsertintäkterna, i form av 
upptagna frivilliga penninggåvor under konsert-
erna, fördelades lika mellan de medverkade 
körerna och Hemvärnets Musikkår. 
Text: Ove Bucht  

https://www.bdkor.se/korer
https://www.bdkor.se/forsakring
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Julton i Boden 
Norrbottens Körsångarförbund har i samarbete med Svenska Kyrkan i Boden även detta 
år, det fjärde året i rad, 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 faktiskt redan 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 nästan 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 Niklas Thorneus, 
som demonstrerade kapaciteten på sitt nya helt digitala dragspel, en fantastisk upp-
levelse att lyssna till. 
 Nu, det fjärde året, medverkade Kören Exodus för första gången, Sprf-kören samt 
kören Thaleia. Tillsammans var det 60-talet deltagande korister som dirigerades i de 
gemensamma melodierna av Anneli Gustafsson (Thaleia). 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. 
 Vi är glada över att Julton nu efter fyra år kan bli 
en tradition i Boden och vi är helt övertygade om 
att Julton-konserten nu kommer att bli en stäm-
ningsfull och njutbar inledning för Bodensarna 
i årets julmånad. Hela publiken hälsades, som 
avslutning, välkomna till 2020 års ”femårs-
jubileum”. Då vi hoppas att vi kan bli minst fem 
deltagande körer. 
Text: Lennart Limber 
 

Samarbete, samverkan  
med andra kulturformer 

Projekt ”After park” i Luleå 
För sjätte året i rad, på initiativ av vår förbunds-
dirigent Göran Lindgren, erbjöd förbundet 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 som ställer upp gratis till Lulebornas stora glädje. Över 300 medverkande gjorde 
Nationaldagen till en glädjens dag. 
 Lokala körer, orkestrar, ensembler, solister, författare, bjöd luleborna på cirka 
40 minuters program sammantaget tolv uppträdanden. 
 Evenemanget lockade även en stor publik – i alla åldrar från små barn till seniorer, 
trots det vackra vädret. 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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Invigning av Körcentrum Framnäs 
Körcentrum Framnäs invigdes med en fantastisk konsert den 20 oktober i Studio 
Acusticum, Piteå. Framnäs Festivalkör, som bestod av 250 körsångare från Norr- och 
Västerbotten samt Finland, framförde Magnificat av John Rutter tillsammans med 
orkester, orgel och solist. Konserten dirigerades av John Rutter själv. 
 Invigningskonserten var starten på det nya körcentrumet i Norrbotten, och för Norr-
bottens Körsångarförbund var det viktigt att närvara/representera vid detta tillfälle. 
 Som länsförbund för körsång i Norrbotten ser vi detta nya centrum som en viktig, 
självklar och värdefull samarbetspartner för kompetensutveckling av körsångare och 
kördirigenter i länet. 
 

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 
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. Alla 
norrbottniska körer är välkomna att tipsa om 
sina kommande evenemang i webbplatsens 
evenemangskalender. 
 I dagsläget saknar webbplatsen stöd för så 
kallad responsiv visning, dvs ett visningsläge 
anpassad för små bildskärmar som till exem-
pel på smarttelefoner, eftersom den i grun-
den bygger på ett ramverk som härstammar 
från år 2005, då smarta telefoner med in-
byggda webbläsare knappt existerade. 
 Infomästaren planerar dock att publicera åtminstone en delmängd av sidorna med 
detta stöd så småningom. Alternativet vore att göra om webbplatsen helt från grunden 
eller baserad på WordPress, vilket oavsett skulle kosta en hel del tid och pengar. 
 Webbplatsen underhålls av vår infomästare Pekka Brännbäck. Förbundets sekundära 
informationskanal via Facebook har adressen www.facebook.com/norrkorsang och 
uppdateras av sekreterare Marie-Charlotte Bergh. 
  

https://www.bdkor.se/
https://www.facebook.com/norrkorsang
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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, bland annat med stadgar, val 
av styrelse, revisorer, valberedning, verksamhetsplan och budget. I regel kräver bidrags-
givare, 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 medlemskörer samt potentiella 
medlemskörer och andra intresserade. 
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Medlemsutveckling 

Förändringen av antalet korister (–69 st) år 2019 beror huvudsakligen på medlems-
körernas fluktuering mellan åren; att en kör har slutat pga. ekonomiska skäl och en annan 
minskat antalet korister med 19 st. Målsättningen för år 2020 justeras till 400 medlemmar. 
Medlemsantalet mellan år 2014 och 2019 har förändrats med –26,7 %. 
 

 

 

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 2019. 
 
Årets resultat  

Resultat 2019 Budget 

kr 

Utfall kr Avvikelse kr 

Kostnader 124 450 91 056 + 33 394 

Intäkter 111 800 107 130 – 4 670 

Totalt – 12 650 + 16 074 + 28 724 

 

Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget med 28 724 kr.  
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Årets resultat dvs kostnader/intäkter uppnår ett netto à +16 074 kr  
(se utveckling mellan år 2015 t o m år 2019 samt budget 2020). 
 

 
 

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 20/1 2020 
 

 

Danielle Marklund Åström 
Skattmästare / Kassör 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

budget -55,70 -81,40 -42,50 -38,90 -12,65 -11,77

resultat -27,99 -29,00 -47,75 -11,07 16,07

-55,70

-81,40

-42,50 -38,90

-12,65 -11,77

-27,99 -29,00
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NKF resultat i tkr mellan år 2015–2019
Jfr netto budget/netto resultat

budget resultat
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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 2019. 

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 Bo Selinder 
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Fotnot:
Begreppet ”revisorer” avser förbundets ekonomiska verksamhetsgranskare.
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Balansräkning  Org nr 897001–8936 

     
   Not 2019-12-31  2018-12-31 

TILLGÅNGAR        
Kassa     0  0 

Bankmedel     274 955  204 752 

Förutbetalda kostnader NKF    2 403  1 736 

Interima fordringar projekt ”Northern Light” 2018  14 875  14 875 

Summa tillgångar     292 233  221 362 

        
SKULDER        
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter NKF  54 797  0 

Interima skulder projekt ”Northern Light” 2018  25 000  25 000 

Summa skulder     79 797  25 000 

        
Eget kapital        
Balanserat resultat     212 436  207 437 

Årets resultat 2019     16 074  11 075 

Summa skulder och eget kapital  276 159  221 362 

        
RESULTATRÄKNING     2019-12-31  2018-12-31 

INTÄKTER        
Erhållna bidrag     63 000  63 000 

Medlemsavgifter     23 830  28 020 

Nationaldagsaktiviteter     16 000  15 000 

Gemensamma konserter  0  10 500 

Riktade samverkansmedel    4 300  23 457 

Intäkter projekt ”Northern Light” 2017–2018  0  49 235 

Summa intäkter    1 107 130  189 212 
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Resultaträkning  Org nr 897001–8936 

     

   Not 2019-12-31  2018-12-31 

ÖVRIGA KOSTNADER        
Medlemsförsäkring     5 277  5 169 

Kontorsmaterial     19 646  13 221 

Administrativa kostnader (styrelse utg)   11 894  12 679 

Årsmötes kostnader    2 11 027  14 462 

Porto, postgiroavgifter, bankavgifter  1 465  2 139 

Gemensamma konserter/arrangemang  3 4 000  26 500 

Jubilerande körer     0  3 280 

Pedagogisk utbildning    4 10 400  4 750 

Samarbete grannländerna    3 000  0 

Internet, webb, mejl     1 520  1 520 

Arvoden styrelsen 2019     7 198  7 960 

Nationaldagsaktiviteter    5 15 630  14 202 

Kostnader projekt ”Northern Light” 2017–2018 6 0  94 405 

Summa kostnader för förbundet år 2019   91 056  200 287 

        
        
Årets resultat 2019     16 074  –11 075 

        
        
Luleå 2020-01-20 

 
 

Vår revisionsberättelse har avgivits 

 

 

………………………………… den ……………/…………… 2020 
Ort 

 

 
 

………………………………………………………… ……………………………………………………… 

Lena Fällman Kennerth Lindberg 
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Noter 

1. Intäkter 
Intäkterna bestod huvudsakligen av medlemsavgifter, verksamhetsbidrag från Region 
Norrbotten, samt riktade medel från Kulturens och Luleå kommun. 
 Övriga intäkter som har redovisats avser projektet ”Northern Light” som avslutades 
våren 2018, varav 14 875 kr avser interimsfordringar till Acusticum i Piteå vilka inte är 
reglerade, samt en hyresskuld à 25 000 kr. Förbundet har inte erhållit erforderliga 
dokument beträffande dessa två (2) poster. 
 Nationaldagsaktiviteter utgör 16 000 kr från Luleå kommun. 
 Av förbundet redovisade intäkter uppgår till 107 130 kr vilket är 4,2 % under budgeten. 
 

2. Kostnader medlemsmöte och årsmöte 
Årsmöteskostnaderna uppgick till 11 027 kr eller 18,4 % över budget à 9 000 kr. Årsmötet 
genomfördes på Framnäs folkhögskola i Öjebyn. I samband med årsmötet anordnades 
även en medlems- och informationsträff. 
 

3. Gemensamma konserter/arrangemang 
Förbundet har tillsammans med Luleå Domkyrkoförsamling och Överluleå församling 
arrangerat ”Julton”-konserter. Dessa blev stora succéer; hölls för 49:e gången i Luleå och 
för fjärde gången i Boden. Konsertintäkterna i Luleå fördelades lika mellan de sju med-
verkande: Hemvärnets Musikkår, SPF Åkerbäret, kören LAVA, Kvinnokören Embla, 
Sångkören Lyran, Luleå-Gammelstads Manskör, samt Snapsakademien. 
 I övrigt har körerna Quinnoton, Arctic Voices, samt Chorisma, erhållit 22,2 % av 
budgeterade 18 000 kr för gemensamma arrangemang under år 2019. 
 

4. Pedagogisk utbildning 
Efterfrågan på pedagogisk utbildning är på uppgång jämfört med tidigare år. Alviks 
Blandade Kör, Chorisma och Sångkören Lyran har tillsammans erhållit 10 400 kr av 
budgeterade 10 000 kr, dvs 104 %. Trenden visar att körerna är i behov av konstnärlig 
utveckling, vilken legat still under de senaste tre åren. 
 

5. After Park 
Nationaldagsaktiviteter, eller ”After Park”-firande av Sveriges nationaldag, har genom-
förts för sjätte året i Luleå. En lyckad satsning. Ett uppskattat och välbesökt arrange-
mang. Förbundet har tagit över restaurangscenen som fylldes till brädden och lilla salen 
likaså. Cirka 300 medverkande förgyllde dagen. Musiker, lokala körer, ensembler, solister, 
författare bjöd luleborna på ungefär 40 minuters program med sammantaget tolv uppträ-
danden. Sedan 2016 är förbundet huvudman för arrangemanget, som är gratis för 
publiken enligt beslut. 
 Luleå kommuns evenemangsbidrag uppgick till 16 000 kr; således erhöll förbundet  
full täckning för sina utgifter. 
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6. NKF:s projekt ”Northern Light” 
Förbundet genomförde i egen regi projektet ”Northern Light” som pågick under 
perioden hösten 2017/våren 2018. 
 Projektet avslutades med tre konserter: Boden, Luleå och Piteå i februari 2018.  
Som framgår i balansrapport för år 2019 har konsertintäkterna från Acusticum redovisats 
som interimsfordringar à 14 875 kr. Balansresultatet påverkas av förbundets satsning. 
 Lokalhyran redovisas som en interimsskuld à 25 000 kr. Nettoresultatet uppgår därmed 
till 10 125 kr som vid reglering påverkar likvida medel. Påtryckningar till trots hade 
förbundet per 2019-12-31 inte erhållit dokument eller reglering av interimsposter. 
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Verksamhetsplan för år 2020–2022 

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 för körsång bland ungdomar 

• Engagera kända körledare för inspirationsträffar med körer 

• Uppmärksamma jubilerande körer i länet, vilka har uppnått aktningsvärd ålder 

• 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 aktiviteter utanför kustområdet genom att besöka körer 
i inlandskommuner för att tillgodose deras behov 

 
Samverkan för att nå Tornedalen och inlandet 
Körverksamheten i Norrbotten, likväl som i landet i övrigt, har svårt för att locka män, 
kvinnor, pojkar och flickor till sången och till körer. Vi har konstaterat att detta är extra 
svårt ute i byarna, kanske på grund av att man inte vågar sjunga eller att det känns lite 
fånigt eller omanligt att sjunga eller att vi saknar körledare, etc, etc. 
 Norrbottens Körsångarförbund har under år gjort seriösa försök att komma ut i länet 
och arrangera möten i kommuncentra med befintliga sångare plus hittills inte upptäckta 
sångarämnen. För meningsfulla möten måste vi ha en lokal samarbetspart, som tillhanda-
håller lokal med mera och som marknadsför en så kallad sånginspirationsdag på orten. 
 Vi har därför tagit kontakt med ledningen för Luleå Stifts Norra Kyrkosångsförbund 
med ett förslag till att i samverkan med varandra arrangera så kallade sånginspirations-
dagar i församlingar, speciellt i Tornedalen och inlandet. 
 Inspirationsdagen, lämpligen en lördag mellan kl 10:00–16:00, föreslår vi ledas av en 
anlitad känd sångare/körledare från NKF:s sida och organist/kantor/körledare från 
församlingens sida. Dessa två förväntas utforma ett program som lockar både vana 
körsångare och andra sångare till en komprimerad lektion/sångövning med kända sånger, 
stämövningar med mera till att i slutet på dagen bilda en blandad kör, som redan på 
kvällen samma dag ger en konsert i kyrkan eller församlingshemmet. Konsertprogrammet 
kan innehålla sång av hela den nya kören, varvat med eventuell solosång av övnings-
ledarna eller andra och ackompanjerat av någon av körledarna. 
 Vi tror att detta kan vara ett vinnande koncept för att locka in nya sångare i befintliga 
körer eller till och med inspirera andra att bilda nya profana körer. Vi hoppas på ett  
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positivt gensvar för att därefter formulera uppläggningen i detalj, reda ut finansieringen, 
marknadsföringen, genomföra en första sånginspirationsdag, värdera utfallet, göra 
erforderliga justeringar i upplägget och erbjuda nästa församling motsvarande program. 
 
Körcentrum på Framnäs folkhögskola 
Hösten 2019 invigdes Framnäs Körcentrum. Genom att arbeta brett med nybörjare, såväl 
som aspirerande professionella musiker, rikedom av genrer och sångare från olika bak-
grunder hoppas de att nå̊ ut till en bred massa och bjuda kursdeltagare på upplevelser 
och erfarenheter som berikar och utvecklar. 
 Med avstamp i NKF:s verksamhetsplan togs under våren 2019 kontakt med arkitekterna 
bakom Körcentrum på Framnäs FHS. Där såg NKF möjligheter till värdefulla synergi-
effekter för att utveckla körsång och dirigering i Norrbotten. De nappade på idén och ett 
samarbete har inletts. 
 Körcentrum kommer inledningsvis, till exempel under år 2020, att hålla kurser i kör-
dirigering och röstutveckling; detta på olika nivåer anpassade till deltagarna. 
 
Notarkiv 
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. 
 
Körförsäkring 
Samtliga medlemskörer ska fortsatt ges 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 ska vara kostnadsneutralt. 
Mer om försäkringen finns att läsa på www.bdkor.se/forsakring. 
 
Övrigt 
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 2020 kommer att vara i linje med inriktningarna ovan,  
med bland annat: 

• Inspirationsdag för förbundets körer/sångare 

• Erbjuda enskilda körer möjlighet till egen kompetensutveckling via våra förbunds-
dirigenter och genom så kallade kompetensutvecklingscheckar 

• Stödja samverkan och samarbete mellan enskilda körer samt med andra kulturformer 

• Arrangera samkonserter med flera medverkande körer, till exempel Julton i Luleå, 
som julen 2019 arrangerades för 49:e gången, samt Julton i Boden för fjärde 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  

https://www.bdkor.se/forsakring
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Verksamhetsbudget för år 2020–2022 
 

 Budget 

Utgifter 2022 2021 2020 2019 

Pos Aktivitet Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad 

          

1 Uppsökande verksamhet 10 000 10 000 10 000 10 000 

2 Styrelse kompetensutveckling 5 000 5 000 0 0 

3 Kostnader årsmöte / medlemsträffar 10 000 10 000 10 000 9 000 

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

5 Genomförande träffar med dirigenter         

 och körstyrelser 5 000 5 000 5 000 5 000 

6 Arrangemang av gemensamma konserter 15 000 15 000 15 000 18 000 

7 Samarbete med systerorganisationer          

 i grannländerna 5 000 5 000 5 000 5 000 

8 Jubilerande körer, hederstecken 0 0 0 3 000 

9 Koristutbildning 15 000 15 000 15 000 10 000 

10 Medlemsförsäkring 5 300 5 000 4 600 5 200 

11 Övriga verksamhetskostnader 16 000 16 000 16 000 15 000 

12 Inspirationsdagsaktiviteter 9 000 7 500 7 500 7 500 

13 Arvode förbundsdirigent 7 000 0 0 7 000 

14 Arvode styrelse enligt beslut 0 0 0 10 000 

15 Övriga kostnader (Pg, webb, porto, bank) 4 000 4 000 4 000 3 750 

16 Nationaldagsaktiviteter (Kulturens hus) 19 100 19 100 19 100 15 000 

          

 Summa kostnader 126 400 117 600 112 200 124 450 

      
Intäkter 2022 2021 2020 2019 

Pos Intäktsslag Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter 

          

1 Medlemsavgifter 35 000 33 000 32 000 26 300 

2 Verksamhetsbidrag Region Norrbotten 50 000 50 000 50 000 63 000 

3 Inspirationsdagsaktiviteter 9 000 9 000 7 500 7 500 

4 Nationaldagsaktiviteter (Kulturens hus) 19 100 19 100 19 100 15 000 

 Summa intäkter 113 100 111 100 108 600 111 800 

      

 Beräknat årets resultat –13 300 –6 500 –3 600 –12 650 
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Norrbottens Körsångarförbund  •  www.bdkör.se  •  info@bdkor.se

Vi utvecklar körsången i Norrbotten!
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