Lund 25 april 2021

Verksamhetsberättelse 2020
Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

Årsmötet ägde rum 9 oktober i digital form p.g.a. den rådande situationen med restriktioner
angående coronapandemin. Förutom årsmötet med efterföljande konstituerande möte hölls fyra
styrelsemöten: 29 januari (fysisk form) 23 juni (digitalt), 23 augusti (digitalt) och 16 november
(digitalt).
Hedersordförande:
Styrelse:
Ordförande
V. ordförande
Kassaförvaltare
Sekreterare
Webbredaktör
Övriga ledamöter

Revisorer
Revisorssuppleant
Valberedning
Bokföringsansvarig

Biskopen

Robert Bennesh
Fred Windisch
Fred Windisch
Iréne Jönsson
Stefan Klaverdal
Camilla Gaglianello, Karin Söndrebo, Kerstin Larsson, Håkan Olsson
samt Stefan Ekblad tillika förbundsdirigent.
Musikkonsulent Staffan Plantin är adjungerad styrelseledamot.
Anders Ploman och Bengt Lundborg
Staffan Plantin, Ulf Berggren samt Susannah Carlsson
Viveca Hanholt, Innecta

Medlemmar
Förbundet hade 147 församlingar anslutna under året. Medlemsavgiften var 500 kr per församling
med färre än 8000 kyrkotillhöriga och 1000 kr för större församlingar. För enskild medlem var
avgiften 50 kr.
Bidrag – Stipendier
Det delades inte ut något bidrag eller stipendium under året.
Utdelade Förtjänsttecken
5 Förbundsnål (nr 920)
1 Musica SACRA (nr 971)
1 Örhängen (nr 993)

Verksamhet
I mars drabbades Sverige av “Corona” - en pandemi som drog över hela världen med rekordfart.
Den snabba smittspridningen innebar hårda restriktioner vad gäller socialt umgänge, folksamlingar,
musik, kultur m.m. Detta slog hårt mot vår verksamhet och det mesta fick ställas in. 2020 blev ett
mycket overkligt och annorlunda år där alla drabbades på något sätt!
Barnkördagen 24 april ställdes in, men vi kunde ordna en upptaktsdag 22 januari med Monika
Andersson Baaring. Hon presenterade då sin minimusical “Skapelsen” och dagen blev mycket
givande och uppskattad av de 12 körledare som deltog. Barnkördagen flyttades fram ett år.
Den övriga planerade verksamheten för året fick också ställas in och flyttades fram ett år;
Gosskördagen 10 maj, Röstcoachdagen 26 september samt Stiftshögtiden 15 november.
När det stod klart att stiftshögtiden inte skulle gå att genomföra beslutades att en av Domkyrkans
körer tillsammans med Domkyrkans Gosskör skulle spela in orgelversionen av beställningsverket
“Denna dagen ett liv” av Per Gunnar Petersson. Andra satsen för barnkör spelades in i oktober, men
hårdare restriktioner för att förhindra smittspridningen av Corona hann träda i kraft innan dess att
inspelningen av yttersatserna skulle ägt rum. Vi är glada att vi genom Gosskörens inspelning kunde
uppmärksamma stiftshögtiden när allt annat blev inställt.
Planering av att bilda en Stiftsungdomskör har pågått ett tag och i augusti blev det en
coronaanpassad uppstart med ett 10-tal ungdomar från olika körer i stiftet. Ungdomarna hade sedan
ytterligare två träffar under hösten tillsammans med ledarna Kristina Wessman och Stefan Ekblad
och arbetet kändes positivt från allas håll.

_______________________________
Robert Bennesh, ordförande

___________________________
Iréne Jönsson, sekreterare

