
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde 13 januari 2020, kl. 10.00-12.00.  

Lokal: Stiftskansliet, Ågatan 65 Linköping 

Närvarande: Helen Olsson, ordf Martin Riessen, Karin Wall-Källming, Kirsten Alm, Ulla Heinstedt, Lena 
Arman, Heidi Hermansson och Lars Beckman. 

 

Dagordning: 

§ 1   Mötets öppnande 
 Ordföranden öppnade mötet 

§ 2  Fastställande av dagordning 
 Dagordning en fastställdes 

§ 3. Föregående protokoll  
 Lades till handlingarna. 

§ 4.   Val av protokolljusterare 
 Ulla Heinstedt utsågs att justera protokollet 

§ 5. Genomförd verksamhet: Juloratoriet 
 Ett mycket lyckat och uppskattat projekt med cirka 200 deltagare. 
 Ekonomin: Med marginellt överskridande har budgeten hållits.  
 Totalkostnaden uppgick till knappt 140.000 :- exklusive fika och blommor. 
 Organiserandet av repetitionsarbetet kan förbättras, bl a längre framförhållning och möjlighet  
 att få sitta ner och inte stå upp hela tiden under repetitionerna. Logistiken i och omkring 
 Hedvigs kyrka har fungerat bristfälligt. 
 
 
§ 6.  Pågående verksamhet: rapport från BUS (Barn och ungas sång)  
 Stiftsmusikern informerade om kommande aktiviteter, bl a BUS, barnkörmedverkan vid  
 stiftsfesten den 30 maj, Barnkördagar och Ungdomskörsprojekt.  
 Då samband med Kolmårdskyrkan inte kunnat upprättas förtjänstfullt, beslutar styrelsen att  
 lägga ner planerat samarbete om inget sker senast under vecka 3. 
 
 
§ 7  Kommande verksamhet  
 a) Karin Wall-Källming redogjorde för planerandet av Psalmsingalong i S:t Johannes kyrka 
 den 9 februari. Reine Eriksson kommer att vara dirigent (samt även i Skänninge den 18  
 oktober). David Löfgren är organist. Martin Riessen och Karin Wall-Källming presenterar  



 programmet. 
 b) Workshopdag i Vadstena 28 mars. Lena Arman informerade om förberedelserna. Kostnad:  
 500:- per person. Styrelsen beslutar att bidra med 9.000:- 
 c) Generationsöverskridande körkonsert ”Drömmar och hemligheter” i Vadstena. Karin Wall- 
 Källming informerade. C:a 60 deltagare. Se bifogad bilaga. Styrelsen beslutar att bidra med  
 20.000:- till projektet. 
  

§ 8. Ekonomisk rapport   
 Kontostatus är för närvarande: 113.902:60 

§ 9.  Rapport från stiftet  
 Hemsidan skall vara klar och sjösatt enligt Torbjörn Boström. 
 
§ 10.  Rapport från Rikskyrkosångsförbundet  
 Ordförande informerade om en enkät om ungdomskörer.  
 Kurs i att leda gosskör genomförs av Sensus med Lovisa Kronstrand-Alinder  
 i Linköping den 4 mars 

§ 11.   Övriga frågor 
           a) Kyrkosångens vänners arkiv kommer att förvaras i stiftskansliets lokaler.  
           b) Ny stiftsdirigent skall rekryteras efter Peter Alriksson. 
           c) Ombudsmöte äger rum tisdag den 3 november 2020 i Linköpings biskopsgård. Klockslag            
               meddelas senare. 
           d) Lars Beckman presenterar ett förslag om körprojekt med engelsk körmusik under ledning  
               av Jeremy Jackman. Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte.  
 
§ 12.    Sammanträdets avslutande 
            Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande. 
 
 

 

 

Helen Olsson, ordförande  Martin Riessen, sekreterare 

Justeras: 

 

 

Ulla Heinstedt 


