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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) med lemmar. 
Ombud har rätt att genom fullmakt företräda egen 
eller annan kör. Samtliga med lemmar i förbundet har 
närvaro- och yttranderätt vid årsmötet.

•	 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

Använd din röst, skriv en motion
Var	med	och	påverka	vad	förbundet	ska	göra	för	
kör	sången	i	Norr	botten,	t	ex	genom	att	lämna	in	
en	motion.	Förutsättningarna	har	ju	varit	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!

Motioner	skickas	senast	den	25	februari	till:

För att delta, anmäl dig senast 28 februari  
via webbadressen www.bdkor.se/arsmote  

eller i ett mejl till kassor@bdkor.se.

Ange	ev	matallergi	/	matintolerans	i	din	anmälan.

Dagordning
Mötesdagordning,	
aktuell	årsberättelse	
med	mera	kommer	att	
göras	tillgängliga	på	
www.bdkör.se.

I	det	fallet	Folkhälsomyndighetens	rekommenda-
tioner	förhindrar	ett	fysiskt	genomförande	av	
årsmötet	kommer	detta	istället	att	hållas	online.

Reseersättning
Förbundet	ersätter	långväga	ombuds	resekostnader	
och	eventuella	logikostnader.	Dock	ska	ombud	välja	
billigast	möjliga	resealternativ	och	billigaste	logi.	
Försök	om	möjligt	att	samåka.

Väl mött!
Styrelsen

2022Kallelse till Årsmöte

VÄLKOMMEN!

Tid: Lördag 26 mars kl 13:00
Kallade: Ombud och medlemmar per 2022-01-01
Plats:  Framnäs folkhögskola
 Adrian Wennströms väg 15, 943 33 Öjebyn
 Länk till karta finns på www.bdkör.se.

Anmälan senast den 28 februari!
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Årsmöte 2022 

 Tid:  Lördag 26 mars 2022 kl 13:00 

 Kallade:  Ombud och medlemmar per 2022-01-01 

 Plats:  Framnäs folkhögskola 

  

 
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 tre (3) styrelseledamöter för en tid av två (2) år,  

samt fyllnadsval av två (2) ledamöter 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 2021 

Verksamheten i Norrbottens Körsångarförbund (NKF) är 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 kommuner, projektbidrag från Kulturens 
bildningsverksamhet, samt projektbidrag från 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 

Ledamot ................................................................ Kjell Eriksson, Luleå 

Ledamot ................................................................ Ingegerd Jaako, Boden 

Ledamot ................................................................ Birgitta Karlsson, Piteå 

Ledamot ................................................................ Inga-Lill Sjölund, Luleå 

Ledamot tillika informatör ................................... Pekka Brännbäck, Luleå 

Ledamot tillika förbundsdirigent......................... Göran Lindgren, Luleå 

Förbundsdirigent .................................................. Monica Åslund, Luleå 

Förbundsdirigent .................................................. Mirjana Petrova Johansson, Altersbruk 

Övriga 

T.f. kassör .............................................................. Danielle Marklund Åström, Luleå 

Ekonomisk verksamhetsgranskare ..................... Sivert Mässing, Vuollerim 

Ekonomisk verksamhetsgranskare ..................... Ralf Lövgren, Vitå 

Ekonomisk verksamhetsgranskare, ersättare .... Per Sandlund, Piteå 
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Valberedning 

Sammankallande .................................................. Anders Pääjärvi, Luleå 

Ledamot ................................................................ Danielle Marklund Åström, Luleå 

Representant ur styrelsen (utan rösträtt) .......... Marie-Charlotte Bergh, Nybyn 

Styrelsemöten 

Styrelsen har hållit sju (7) protokollförda sammanträden under 2021. 

Medlemskörer 

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

Körförsäkring 

Tidigare år har alla medlemskörer och korister givits möjlighet att teckna en körförsäkring 
hos försäkringsbolaget Folksam, till ett förmånligt pris. NKF tar inte ut någon provision 
eller mellanskillnad som vinst, utan upplägget är kostnadsneutralt. 

Då i princip alla aktiviteter ställdes in på grund av coronaviruset debiterades ingen premie 
för de körer som tecknat försäkring för år 2020. Efter förhandlingar med försäkrings-
givaren Folksam beslöt styrelsen att inte heller debitera något för år 2021, men att 
medlemsförsäkringen fr o m den 1 april är pausades och upphörde att gälla. Någon 
nyteckning är tills vidare inte möjlig. 

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. Förbundet har vidare varit i kontakt 
med nyetablerade Körcentrum Nord och parterna ser fram emot ett givande samarbete 
när väl centrumet har kommit i gång ordentligt. 

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 Boden 2021 

Den första i advent arrangerade för femte året NKF, i samarbete med Svenska kyrkan 
i Boden samt Kulturens, Julton i Överluleå kyrka. Medverkade gjorde körerna Exodus, 
SPRF-kören, Thaleia och Kulturskolans Showgrupp. 

Syftet med konserterna är att sprida julstämning, samt att visa på bredden av körverk-
samheten i Boden. Julton har blivit en populär företeelse. Vår fina kyrka i Boden var 
nästan fullsatt. Frivilliga penninggåvor togs upp efter konserten, där hela behållningen 
fördelades mellan de medverkande för att stödja deras verksamhet. 

https://www.bdkor.se/korer
https://www.bdkor.se/forsakring
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Julton i Luleå 2021 

NKF har i samverkan med Luleå Domkyrkoförsamling och Kulturens fram till 2019 
arrangerat Julton. Då hölls det för 49:e året i följd. Arrangemanget var inte möjligt att 
genomföra 2020 p g a pandemin. När vi 2021, sent omsider p g a osäkerheten, vände oss 
till de tidigare deltagande körerna med en förfrågan om de skulle vilja medverka, kom ett 
ja i stort sett med vändande post. 

Julton 2021 bestod som vanligt av två konserter samma dag, enligt regeln den andra 
adventssöndagen, kl 16:00 och kl 18:00. 2021 medverkade sex körer: Lyran, Åkerbäret, 
LAVA, Embla, Snapskademien och Luleå-Gammelstads manskör tillsammans med 
Hemvärnets Musikkår. 

Konserterna blev, som under alla år, mycket uppskattade. P g a den pågående pandemin 
och det bara några dagar före konserterna infördes kravet på att publiken ska uppvisa 
legitimation och vaccinationspass för att bli insläppta. Vi placerade två frackklädda med 
teknologmössor på som vakter vid varje ingång. Många hade nåtts av budskapet om 
kraven, så det var bara ett fåtal som de fick avvisa.  

Detta tillsammans med viss ovisshet om konserterna överhuvudtaget skulle kunna bli av 
gjorde att sammanlagda publikantalet sjönk till mindre än hälften av det under åren 
normala antalet. Konsertintäkterna, i form av upptagna frivilliga penninggåvor, blev också 
halverade. Men de intäkter vi fick har i likhet med tidigare år fördelats lika mellan de 
medverkade körerna och Hemvärnets Musikkår. 

Inspirationskvällar ute i länet 

Förbundet har i stadgarna utlovat insatser för att stimulera körverksamheten i länet. 
År 2021 gjordes stimulansinsatser på tre orter i Tornedalen, nämligen Korpilombolo, Pajala 
och Övertorneå. Den lokale kontakten svarade för val av lämplig lokal samt att sprida 
information om vårt besök till lokala korister och sångare. 

Från förbundets sida deltog förbundsdirigenten Göran Lindgren, ordföranden Ove Bucht 
samt två vana korister per stämma som agerade som ”försångare”. Göran hade dess-
utom valt ett antal sånger, både kända och mindre kända, kopierade i häften som delades 
ut till alla. Förutom sångövningarna informerade Ove om Norrbottens Körsångarförbund, 
om webbkursen i notläsning och notförståelse, om vårt samarbetande studieförbund och 
inte minst om våra samarbeten med Region Norrbottens kulturavdelning. Vidare var 
dessa möten ett test av konceptet, inför eventuella besök på fler orter i länet. 

Vi blev väl mottagna och fick idel beröm om tilltaget samtidigt som vi fick veta att det 
finns både eldsjälar och intresserade sångare ute i byarna och det krävs fler körledare för 
att ta till vara detta stora intresse. 
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Samarbete och samverkan med andra kulturformer 

Projekt ”Digital kurs i notläsning och notförståelse” 

Erfarenheten visar att en absolut majoritet av alla korister helt enkelt inte kan läsa och 
förstå noter. De flesta sjunger på gehör dvs lyssnar på körledaren och försöker efter 
bästa förmåga härma denne. Detta förfarande är i sig bra, men det kunde underlätta 
inlärningen och inövningen om man kan läsa och förstå noter. Mot bakgrund av ovan fick 
förbundsdirigenten Göran Lindgren och informatören Pekka Brännbäck i uppdrag att ta 
fram en webbaserad självstudiekurs i notläsning och notförståelse. Den första etappen 
färdigställdes och blev upplagd på förbundets webbplats strax innan jul 2020. Hösten 
2021 tillkom den andra etappen/säsongen. Kurserna har marknadsförts via förbundets 
webbplats plus vid så kallade ”nedslag” i ett antal orter senare på hösten. Se mera nedan. 

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” bdkör.se 

Förbundets webbplats med adresserna www.bdkör.se / www.bdkor.se (med och utan 
bokstaven Ö) är tillgänglig för fortlöpande information om förbundets och medlems-
körers verksamhet. Förbundets sekundära informationskanal via Facebook har adressen 
www.facebook.com/norrkorsang. 

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, Facebook-sida eller liknande; allt i syfte att bli mer synliga via Internet. 

Under året har nyheter som brukligt publicerats på webbplatsen. Den största händelsen 
var emellertid Görans korta koristkurser, vilka utkom i en andra säsong under augusti. 

Webbplatsen besöks enligt dess accessloggar till något större del via smarttelefoner. 
Eftersom webbplatsen baseras på ett ramverk från år 2005, då smarta telefoner med 
inbyggda webbläsare knappt existerade, ges innehållet dessvärre inte full rättvisa på 
sådana. Att anpassa närmare två decenniers samlade webbsidor för smarttelefoner skulle 
dock kräva en i sammanhanget episk arbetsinsats som näppeligen står i proportion till 
aldrig så mycken ideell entusiasm och tid. Ett förmodligen mer realistiskt alternativ vore 
att låta göra om webbplatsen helt från grunden och då baserad på ett modernt och 
välkänt ramverk som t ex WordPress, där innehåll som text och bilder enkelt kan 
redigeras utan kännedom om webbutveckling. 

  

https://www.bdkör.se/
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, 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. 
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Medlemsutveckling  

Förändringen av antalet korister (–18) år 2021 beror huvudsakligen på medlemskörernas 
fluktuering för perioden. 

Flertal körer har under pandemiperioden mellan mars 2020 t o m december 2021 inte 
rapporterat förändringarna. Detta beror huvudsakligen på att inga köraktiviteter har 
förekommit, helt enligt Folkhälsomyndighetens (Fohm) rekommendationer.  

Målsättningen för år 2022 när restriktionerna hävs, är att äntligen kunna återgå till den 
ordinarie verksamheten. Därmed justeras prognoserna med en blygsam höjning till  
370 korister. En ny kartläggning av korister/körer sker år 2022. 
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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 2021. På grund av pandemins restriktioner för år 2020 
och 2021 ingen förbundsmedlem debiterats. 

Årets resultat 

Resultat 2021 Budget 

kr 

Utfall kr Avvikelse kr 

Kostnader 106 600 54 341 + 52 259 

Intäkter 106 600 114 750 + 8 150 

Totalt 0 + 60 409 + 60 409 

 
Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget med 60 409 kr. 
Årets resultat påverkas med 10 125 kr som avser regleringen av interim fordring/ 
interim skuld från år 2018 och som påverkar årets nettoresultat.  
Det faktiska årets resultat 2021 blir netto: 50 284 kr. 

(se utveckling mellan år 2015 t o m år 2021 samt budgetprognos 2022). 

 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

budget -55,70 -81,40 -42,50 -38,90 -12,65 -11,77 -10,66 -9,80

resultat -27,99 -29,00 -47,75 -11,07 16,07 6,53 60,40

-55,70

-81,40

-42,50 -38,90

-12,65 -11,77 -10,66 -9,80

-27,99 -29,00

-47,75

-11,07

16,07
6,53

60,40

NKF resultat i tkr mellan år 2015–2021
Jfr netto budget/netto resultat

budget resultat
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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 22/01 -2022 

 

Danielle Marklund Åström 
T.f. Kassör 
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Slutord 

Förbundet vill stimulera körverksamhet i länet. Vi anser körsång vara en viktig del av  
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 2021. 

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

Kjell Eriksson Ingegerd Jaako 
 
 
 
 
 ...................................................................................   

Birgitta Karlsson Inga-Lill Sjölund 
 
 
 
 
 ...................................................................................   

Pekka Brännbäck Göran Lindgren 
  



   
 

15 
 

 

 

 

 

 

  



   
 

16 
 

BALANSRÄKNING    Not 2021-12-31 2020-12-31  
TILLGÅNGAR        
Kassa     0 0  
Bankmedel     47 610 227 247  
Förutbetalda kostnader NKF    2 260 1 839  
Interima fordringar projekt ”Northern Light 2018” 0 14 875  
Summa tillgångar     49 870 243 961  
        
SKULDER        
Upplupn kostn. förutbet. intäkter NKF   0 0  
Interima skulder ”Bedrägeri konto aug 2021” 1 229 500 –25 000  
Summa skulder     229 500 –25 000  
        
Eget kapital        
Balanserat resultat     –218 961 –212 436  
Årets resultat 2021     –60 409 –6 525  
Summa skulder och eget kapital  –49 870 –243 961  

        
RESULTATRÄKNING     2020-12-31 2020-12-31  
INTÄKTER        
Erhållna bidrag     49 000 50 000  
Medlemsavgifter    2 625 0  
Regionens ”expresstöd” år 2021  20 000 0  
Riktade samverkansmedel    35 000 20 900  
Övriga intäkter projekt 2018   3 10 125   
Summa intäkter     114 750 70 900  
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    Org. nr 897001–8936 

       
RESULTATRÄKNING    Not 2021-12-31 2020-12-31 

ÖVRIGA KOSTNADER       
Medlemsförsäkring     0 3 689 

Kontorsmaterial     7 009 16 419 

Administrativa kostnader (styrelse utg.)   350 3 853 

Årsmötes kostnader     5 727 5 901 

Porto, Postgiroavg, bankavg.    968 972 

Gemensamma konserter/arrangemang   0 1 000 

Projekt ”digital kurs”   4 14 604 22 670 

Pedagogisk utbildning     0 5 350 

Samarbete med grannländer    0 3 000 

Internet, webb, mejl     1 675 1 520 

Inspirationsmöten i länet 2021   5 24 008 0 

Nationaldagsaktiviteter     0 0 

Summa kostnader     54 341 64 375 

         

Summa kostnader för förbundet år 2021   54 341 64 375 

       
       
Årets resultat 2021     60 409 6 525 

       
       
       
Luleå 2022-01-22       
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Noter 

1. Interimsskulder 

Den 2021-08-06 utsattes förbundet för ett bedrägeri via telefon och Internet.  
Händelsen är polisanmäld och vi följer ärendets utveckling. Förbundet har förlorat 
229 500 kr. Händelsen har påverkat förbundets likvida medel. Efter det kvarstår 76 276 kr. 
Det ingående saldot år 2021 var på 305 776 kr. 

2. Intäkter 

Intäkterna bestod huvudsakligen år 2021 av verksamhetsbidrag från Region Norrbotten, 
riktade medel från Kulturens norr och Luleå kommun. 

Förbundets redovisade intäkter uppgår för 2021 till 114 750 kr varav 10 125 kr avser 
omföring av projektet ”Northern Light 2018”, projektmedel till ”digital koristutbildning” 
med 35 000 kr samt ”expresstöd”-medel från Region Norrbotten med 20 000 kr, en ny 
satsning till våra medlemmar som ersätter den traditionella kompetensutbildningen 
under pandemitider, samt 49 000 kr verksamhetsbidrag från Region Norrbotten. 

Förbundets körer har inte kunnat utöva sin verksamhet till fullo under det gångna året. 
Förbundet beslutade därmed att inte debitera medlemsavgifter. 

Sammantaget har förbundet ett intäktsunderskott jämfört med årets budget à 1,85%, 
”Northern Light 2018”-omföring undantaget. 

3. Övriga intäkter ”projekt 2018” 

Norrbottens körsångarförbund genomförde i egen regi projektet ”Northern Light”  
som pågick hösten 2017/våren 2018. 

Projektets utfall är efter tre år avskrivet. Resultatet påverkas med 10 125 kr netto. 

4. Projekt ”Digital koristutbildning” 

På grund av pandemin och restriktioner fanns inga förutsättningar att genomföra de 
traditionella pedagogiska utbildning. Initiativtagaren Göran Lindgren och filmaren 
Pekka Brännbäck genomförde koristutbildning via förbundets webb i flera steg. Region 
Norrbotten samt Kulturens bildningsverksamhet finansierade projektet. Projektets 
kostnader uppgick till 14 604 kr. Andra säsongen är ute nu och helt kostnadsfritt för 
korister att ta del av. 

5. Inspirationsmöten i länet 

På initiativ av förbundets ordförande Ove Bucht genomfördes en turné i Norrbotten. 
”Stimuleringskören” följde med till Korpilombolo den 22/9, till Pajala den 29/9 och 
Övertorneå den 14/10. Sångarna fick pröva på att sjunga i stämmor. Region Norrbotten 
och Kulturens bildningsverksamhet finansierade projektet. Projektets kostnader uppgick 
till 24 008 kr En väl uppskattad och behövlig satsning i regionen. 
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Övrig information 

Förbundet redovisar ett positivt resultat jämfört med årets budget à 60 409 kr. 

Årets resultat påverkas med 10 125 kr som avser reglering av interim fordring/interim 
skuld från år 2018 som påverkar årets nettoresultat. Det faktiska nettoresultatet för  
år 2021 blir netto: 50 284 kr. 

Slutligen har bedrägeriincidenten från augusti påverkat årets resultat, men tack vare 
projektifiering av inspirationsmöten samt digital utbildning erhåller vi ändå ett positivt 
resultat, samt har kunnat bemöta koristers behov och önskningar. 

Årets restriktioner p g a pandemin har bromsat viss kostnadsutveckling, som till exempel 
administrativa kostnader samt årsmöteskostnader. Årsmötet genomfördes online via 
Microsoft Teams i stället för som ett fysiskt möte. 

Tack Ove för din värdefulla insats under året som har gått. 
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Verksamhetsplan för år 2022–2024 

Norrbottens Körsångarförbunds verksamhet syftar till att stimulera körverksamheten 
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 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 aktningsvärd 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, t ex 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. 

Norrbottens Körsångarförbund har under åren gjort flera ansatser att komma ut i länet 
och arrangera möten i kommuncentra med befintliga körer och sångare. För meningsfulla 
möten måste vi dock ha en lokal samarbetspart, som tillhandahåller lokal m m och som 
marknadsför en samarrangerad sånginspirationsdag på orten. 
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NORRBOTTENS KÖRSÅNGARFÖRBUND
Verksamhetsbudget för år 2022-2024

Utgifter 2024 2023 2022 2021
Pos Aktivitet Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad

1 Uppsökande verksamhet 13 000 10 000 10 000 8 000
2 Styrelse kompetens utveckling 5 000 5 000 5 000 2 500
3 Årsmöte kostnader/medlemsträffar 10 000 10 000 8 000 7 000
4 Genomförande fortsatt skolsatsning 1 000 1 000 1 000 1 000
5 Genomförande träffar med dirigenter

körstyrelser 5 000 5 000 5 000 5 000
6 Arrangemang av gemensamma konserter 14 000 14 000 14 000 16 000
7 Samarbete med systerorganisationer 

grannländerna 5 000 5 000 5 000 5 000
9 Koristutbildning 15 000 16 000 15 000 15 000
10 Medlemsförsäkring 0 0 0 0
11 Övriga verksamhetskostnader 15 000 15 000 15 000 17 000
12 Inspirationsdag aktiviteter 9 000 9 000 9 000 7 500
13 Arvode förbundsdirigent 7 000 7 000 7 000 0
15 Övriga kostnader (Pg, webb, porto, bank) 4 000 4 000 4 000 3 500
16 Nationaldag aktiviteter (Kulturens hus) 0 0 0 19 100

Summa kostnader 103 000 101 000 98 000 106 600

Intäkter 2024 2023 2022 2021
Pos Intäktsslag Intäkter Intäkter Intäkter Intäkter

riktade medel
1 Medlemsavgifter 29 000 28 000 26 000 28 000
2 Verksamhetsbidrag Region Norrbotten 49 000 49 000 49 000 49 000
3 Inspirationsdag aktiviteter 9 000 9 000 9 000 7 500
4 Övriga intäkter/projekt 16 000 15 000 14 000 3 000
5 Nationaldag aktiviteter (Kulturens hus) 0 0 0 19 100

Summa intäkter 103 000 101 000 98 000 106 600

Beräknat årets resultat 0 0 0 0

Budget
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 Norrbottens Körsångarförbund  Sida:  1(1)

 897001-8936  Balansrapport  Utskrivet:  22-01-20
 Preliminär  11:56

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  A46
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Anläggningstillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar

 1020  Plusgiro  140 122,32  -135 107,38  5 014,94
 1021  Nordea bank Bg  61 137,92  -18 543,14  42 594,78
 1023  Kulturens region Norr  25 986,80  -25 986,80  0,00
 1051  Förutbetalda kostnader NKF  1 838,75  421,25  2 260,00
 S:a Immateriella anläggningstillgångar  229 085,79  -179 216,07  49 869,72

 S:a Anläggningstillgångar  229 085,79  -179 216,07  49 869,72

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1790  Interima fordringar projekt "Northern Light 2018"  14 875,00  -14 875,00  0,00
 S:a Fordringar  14 875,00  -14 875,00  0,00

 S:a Omsättningstillgångar  14 875,00  -14 875,00  0,00

 S:A TILLGÅNGAR  243 960,79  -194 091,07  49 869,72

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2010  Eget kapital  -212 435,94  0,00  -212 435,94
 2019  Årets resultat 2020  -6 524,85  0,00  -6 524,85
 S:a Eget kapital  -218 960,79  0,00  -218 960,79

 Långfristiga skulder
 2393  Interima skulder "Begrägeri konto aug 2021"  -25 000,00  254 500,00  229 500,00
 S:a Långfristiga skulder  -25 000,00  254 500,00  229 500,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -243 960,79  254 500,00  10 539,21

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  60 408,93  60 408,93
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 Norrbottens Körsångarförbund  Sida:  1(1)

 897001-8936  Resultatrapport  Utskrivet:  22-01-20
 Preliminär  11:53

 Räkenskapsår: 21-01-01 - 21-12-31  Senaste vernr:  A46
 Resultatenhet: Hela föreningen
 Period: 21-01-01 - 21-12-31

 Perioden  Tot fg år  Årsbudget  Period/årsbudg
 Rörelsens intäkter mm

 Övriga rörelseintäkter
 3900  Region Norr verksamhetsbidrag  49 000,00  50 000,00  49 000,00  100,0 %
 3902  Riktade samverkansmedel  35 000,00  20 900,00  3 000,00  1 166,7 %
 3903  Regions "expresstöd" år 2021  20 000,00  0,00  0,00  0,0 %
 3910  Medlemsavgifter  625,00  0,00  28 000,00  2,2 %
 3951  Nationaldag aktiviteter  0,00  0,00  19 100,00  0,0 %
 3952  Inspirationsdag  0,00  0,00  7 500,00  0,0 %
 3999  Övriga intäkter projekt 2018  10 125,00  0,00  0,00  0,0 %
 S:a Övriga rörelseintäkter  114 750,00  70 900,00  106 600,00  107,7 %

 S:a Rörelseintäkter mm  114 750,00  70 900,00  106 600,00  107,7 %

 Bruttovinst  114 750,00  70 900,00  106 600,00  107,7 %

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 6310  Folksam medlemsförsäkring  0,00  -3 689,00  0,00  0,0 %
 6410  Kontorsmaterial/förbrukningsmaterial  -7 008,92  -6 948,25  -17 000,00  41,2 %
 6508  Administrativa kostnader övriga  0,00  -9 471,10  0,00  0,0 %
 6509  Styrelse kompetens utveckling  0,00  0,00  -2 500,00  0,0 %
 6510  Administrativa kostnader (styrelse utgifter)  -350,00  -3 853,40  -8 000,00  4,4 %
 6512  Årsmötes kostnader  -5 727,30  -5 900,80  -7 000,00  81,8 %
 6513  Samarbete grannländerna  0,00  -3 000,00  -5 000,00  0,0 %
 6514  Skolsatsning aktiviteter  0,00  0,00  -1 000,00  0,0 %
 6515  Gemensamma konserter arrangemang  0,00  -1 000,00  -16 000,00  0,0 %
 6517  Pedagogisk utbildning  0,00  -5 350,00  -15 000,00  0,0 %
 6520  Träffar dirigenter / körstyrelser  0,00  0,00  -5 000,00  0,0 %
 6521  Inspirationsdag aktiviteter  0,00  0,00  -7 500,00  0,0 %
 6522  Nationaldag aktiviteter  0,00  0,00  -19 100,00  0,0 %
 6600  Internet webb  -1 675,00  -1 520,00  -1 400,00  119,6 %
 6601  Postgirot / bankgirot avgifter  -968,30  -972,40  -1 000,00  96,8 %
 6800  Porto  0,00  0,00  -1 100,00  0,0 %
 6923  Inspirationsmöten i Länet 2021  -24 007,55  0,00  0,00  0,0 %
 S:a Övriga externa kostnader  -39 737,07  -41 704,95  -106 600,00  37,3 %

 Personalkostnader
 7182  Projekt "Digital utbildning"  -14 604,00  -22 670,20  0,00  0,0 %
 S:a Personalkostnader  -14 604,00  -22 670,20  0,00  0,0 %

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -54 341,07  -64 375,15  -106 600,00  51,0 %

 Rörelseresultat före avskrivningar  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Rörelseresultat efter avskrivningar  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Resultat före skatt  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %

 Beräknat resultat  60 408,93  6 524,85  0,00  0,0 %



Norrbottens Körsångarförbund  •  www.bdkör.se  •  info@bdkor.se

Vi utvecklar körsången i Norrbotten!
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