Karlstad stifts kyrkosångsförbund
Årsmöte 2022-03-19 på Geijerskolan, Ransäter
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Protokoll

1. Daniel Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. a) Som ordförande till årsmötet valdes Daniel Johannson
b) Ellinor Wiman valdes till sekreterare
c) Andréa Hammes och Anders Fredriksson valdes till justerare och, vid behov,
rösträknare.
3. Upprop av ombud. Vi saknade närvaro från Gunnarskog, annars fanns representanter
från alla körer som anmält sig: Brunnskog, Brålanda, Forshaga, Mellerud, Mokören,
Sunne, Väse, Åmåls vokalensemble, Ånimmekören samt Daniel Johansson, Jörgen
Martinsson, Anders Fredriksson, Jan Rudérus och Ellinor Wiman från styrelsen.
4. Kallelsen till årsmötet godkändes.
5. Föredragningslistan godkändes.
6. Verksamhetsberättelsen lästes upp och godkändes.
7. Jan redogjorde för bokslutet som godkändes.
8. Föredragning av revisionsberättelsen.
9. Styrelsen fick ansvarsfrihet för 2021.
10. Val av styrelsemedlemmar:
Ordförande Claes Hellberg till -24
Vice ordförande samt förbundsdirigent Daniel Johansson till -25
Jan Rudérus Kassör till -23
Marian Gustavsson sekreterare till -24
Jörgen Martinsson förbundsdirigent till -24
Anders Fredriksson förbundsdirigent till -23
Ellinor Wiman ledamot till -23
Bärbel Lorentz vuxenkörsektionen
Maud Jennemo-Olsson, vuxenkörsektionen
Maria Andersson vuxenkörsektionen
Lena Kärnstål barn- och ungdomskörsektionen
Britt Gagnero barn- och ungdomskörsektionen
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Hans Axelsson revisor
Kent Sandqvist ersättare
Anders Göranzon valberedning
Barbro Magnusson valberedning
11. Årsmötet beslutade att årsavgiften på 300 kr/kör ska vara oförändrad.
12. Årsmötet godkände budgeten för 2022.
13. Verksamhetsplanen för 2022 gicks igenom och godkändes. Bl.a kommer Förklädd
Gud att framföras i Frändefors 1/10 och i Brunskog 2/10. Det kommer också vara ett
körläger för barn och unga på Geijerskolan 20-22 juni.
14. Det gavs tid till diskussion kring vad körerna önskar sig av kyrkosångsförbundet i
Karlstad stift. Följande önskemål kom fram:
-

Vuxenkörläger
Gospelkördag med avslutningskonsert
Anti-aging för rösten

Vi diskuterade också vikten av att få fler sjungande herrar och unga sångare. Vi behöver
också bli bättre på den digitala tekniken när det gäller media/kommunikation. Riksförbundet
är mycket aktiva där, och vi vill vara det också. Hur löser vi det?
15. Övriga frågor. Frågan kom upp vem betalar resorna till t.ex. Geijerskolan en sån här
dag? Det är inte förbundet utan var och en får lösa det med sin församling.
16. Mötet avslutades.
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