
 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte måndagen den 18 februari i Vi börjar med fika. Efter mötet 

lunch på Konsert och kongress i Linköping.  

Lokal: Stiftskansliet, Ågatan 65 Linköping 

 

Närvarande:  

Helen Olsson, KWK, Peter Alriksson, Lena Arman, Kirsten Alm, Beatrice Paping, Ulla 

Heinstedt (till 10.30; åter från 11.35), Olof Söderberg, Heidi Hermansson samt Lars Beckman 

(från kl 11.28). 

 

§ 1.   Mötets öppnande  

 Ordföranden öppnade mötet kl 10.06 

 

§ 2.  Fastställande av dagordning 

 Utskickad dagordning godkändes. 

§ 3. Föregående protokoll. 

 Protokoll från förra mötet genomgicks och kompletterades med att Helena Larsson även 

 inbjuds till lunch med avtackning av tidigare stiftsdirigenter. 

§ 4.   Val av protokolljusterare  

 Valdes Beatrice Paping  

§ 5. Genomförd verksamhet:  

 1) Ungdomskörövningsdag 2: En stund på jorden (2 mars) 

 Ca 85 ungdomar närvarade. 80 texter inkom. Texterna blandades med musik,  

 varav många klassiska/kända verk. Mycket lyckat och konserten den 23 mars 

 rekommenderades. 

  

 2) Ordföranden redogjorde för en den 25 februari genomförd genomgång av tidigare 

 protokoll. 

 

 3) Verksamhetsplanering med stiftsdirigenterna. 

 Skriftliga minnesanteckningar från ett dirigentmöte 2019-03-04 presenterades. (se bil) 

   

      

§ 6.  Pågående verksamhet:  

 a) Rapport från BUS (Barn och ungas sång) 

 Karin Wall-Källming redogjorde för barnkörsarbetet i stiftet, och om ”lilla” resp ”stora” 



 BUS. 

 b) Workshop-planering  

 Projektet äger rum i Vimmerby 6 april.  

 Lena Arman berättade om förberedelsemöte som genomförts på plats i Vimmerby. 

 F n 76 deltagare anmälda. 

 Kompletterande information lämnades fr o m kl 11.25 av Torbjörn Boström. 

 

  

§ 7  Kommande verksamhet  

 a1) Ordföranden redogjorde för protokollsgenomgången den 25/2. 

 

 a2) Kollektansökan.  

 Ordföranden och stiftsmusikern fortsätter med att formulera ansökan om kollekt. 

 

  b) Avtackning av tidigare styrelsemedlemmar  

 Reine Eriksson kommer till dagens lunch. 

 3 blombuketter inköpta 

 Karin Wall-Källming administrerar. 

  

 c) Juloratoriet 

Minnesanteckningar från dirigentmötet användes som underlag för diskussion om 

genomförandet. Olika alternativ för att hitta repetitionslokal till den 23 november 

diskuteras.  

 

 Workshopdagen kan repriseras under vårterminen 2020 

 

 Psalm-Sing-a-long den 27 oktober. En arbetsgrupp bildas, bestående av: 

 Heidi Hermansson, 

 Peter Alriksson, 

 Helene Olsson 

 Karin Wall-Källming 

 Fredrik Ingå           

 

§ 8. Ekonomisk rapport.  

 Nuvarande kontostatus: 122.154:60:- 

  

 Kollekten 3/2 uppgick till 44.873:00 vilket kassören tacksamt erkände. 

  

 

§ 9.  Rapport från stiftet.  

 Stiftsmusikern presenterade en enkät ang Kyrkosångsförbundets körinventering.  

 Stiftets 900-årsjubileum firas under Pingsthelgen år 2020.  



 

§ 10.  Rapport från Rikskyrkosångsförbundet. 

 Gregorianskt dygn äger rum i Vadstena klosterkyrka och Linköpings domkyrka 24-25  

 maj 2019. Linköpings stifts kyrkosångsförbund bidrar med 3.500:- 

 

 Ordförande presenterade Körledardagar i Malmö. 

 

 24 mars insamlas rikskollekt till Kyrkosångsförbundet. 

 

 Ordföranden berättade om KMA och projekt Sånglabbet. 

 

§ 11.  Övriga frågor  

 Hemsidan. Torbjörn fortsätter att arbeta med hemsidan.  

 Diskuterades en ev studieresa. 

 Föreslogs att utlysa kompositionstävling inför 900-årsjubileet. 

 

§ 12.  Sammanträdets avslutande  

 Ordföranden avslutande mötet kl 11.59. 

 

 

 

 

Helen Olsson, ordförande 

 

 

Martin Riessen, sekreterare    Justeras: 

 

      Beatrice Paping 

 

     


