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Verksamhetsberättelse Föreningen Sveriges Körledare  

oktober 2018– oktober 2020 
 
2018  

● Vid den nordiska körledarkonferensen i Trondheim 2018  hade FSK sin kongress där följande 
styrelse valdes : 
Kerstin Börjeson, ordförande, Susanna Lindmark, sekreterare, Örjan Klintberg, kassör samt 
ledamöterna Anna Rosén, Simon Arlasjö, Björn Johansson och Ulrika Emanuelsson. 

  
● Till Årets körledare 2018 utsågs Alexander Einarsson, kyrkomusiker/körledare i St Petri 

församling i Malmö och dirigent för Göteborgs symfoniska kör. 
  

● Tidningen Körledaren utgavs 4 gånger. 
  

● I samband med FSKs styrelsemöte i november i planerades för kommande Körledarkonvent i 
Lund 2019. Konventet arrangeras i samarbete med Musik i  Syd och FST (Föreningen 
Svenska tonsättare) 

 
● Påbörjades också nytt system för ekonomi- och medlemshantering. 

 
● Digitala nyhetsbrev skickades ut under 2018 som ett komplement till tidningen Körledaren 

  

2019 
  

● Styrelsemöten ägde rum 6 gånger under 2019, varav 2 skypemöten. 
  

● Tidningen Körledaren utgavs 4 gånger. 
 

● Digitala nyhetsbrev skickas ut under 2019  som ett komplement till tidningen Körledaren. Även 
FSKs Facebooksida användes mer frekvent. 
 

● Samarbetsavtal kring genomförande av dirigentkurs på Malmö Musikhögskola tecknades 
mellan FSK, Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, Sveriges Kyrkosångsförbund, Körcentrum Syd 
och Sensus Studieförbund. Kursen genomfördes i augusti. Inför 2020 planeras internationell 
mästarkurs i samarbete med Europa Cantat. 
 

● Samarbetsavtal för 2019 kring mentorsprogrammet tecknades mellan Körcentrum Väst och 
FSK. 
 

● Björn Johansson utsågs till FSKs representant hos Kulturens. 



  
● Årets konvent genomfördes i Lund i samarbete med Musik i Syd och Föreningen Svenska 

Tonsättare. Konventet ägde rum 18-20 oktober 2019 i Magle konserthus, Allhelgonakyrkan i 
Lund och Lunds domkyrka. 

  
● Tillsammans med Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik 

(Rosenborg-Gehrmans) ses kriterierna för Årets Körledare över och nytt treårsavtal för 
stipendiet tecknas. 

  
● Till Årets körledare 2019 utses Karin Oldgren  

 
● Nytt system för ekonomi- och medlemshantering tas i bruk, MyClub. 

 
● Ny hemsida tas i bruk, My Club. 

 
● FSKs medlemmar erbjuds medlemskap i Sveriges Körförbund för 100 kr. 

 
● Olof Lilja, sångare och ekonom, åtar sig att mot ersättning ta hand om FSKs bokföring. 

 
● Kerstin Börjeson deltar i panelsamtal vid Rikstinget för Västerländsk konstmusik. 

 
● Efter KMAs upprop kring Barn och Sång samlas genom FSKs initiativ de olika körföreningarna 

i Sverige till ett gemensamt Runda Bordssamtal i Kristiansstad kring ämnet. Även 
studieförbund och körcentra medverkar. 
 

● Planering inför Konvent i Uppsala 2020. 
 

● Kontakter tas med Finlands körledarförening inför den planerade Nordiska 
Körledarkonferensen 2021. 

● Örjan Klintberg representerar FSK i Nordisk korforum. 
 
 

 
2020  
  

● Fram till och med oktober  genomförde styrelsen 8 styrelsemöten, varav flera helt eller delvis 
skedde via googlemeet. 
 

● Pga coronopandemin ställs det planerade konventet i Uppsala in. Flyttas till 2021 och blir 
också den Nordiska Körledarkonferensen. Nästa Nordiska körledarkonferens genomförs i 
Helsingfors 2024. 
 

● Årets kongress streamas digitalt från Uppenbarelsekyrkan i Hägersten den 7 november. 
 

● Pga coronapandemin ställs dirigentkursen i Malmö in. Ersätts med en digital kurs i Anti-Aging 
sångteknik. 
 



● Tillsammans med Sveriges Körförbund, UNGiKÖR, Sveriges Kyrkosångsförbund och 
Equmenias körförbund sammanställs “Tips och Råd” till alla Sveriges körer utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

  
● 4 nummer av tidningen Körledaren planeras att ges ut under 2020 

  
● Digitala nyhetsbrev skickas ut under 2020 som ett komplement till tidningen Körledaren. 

 
● Kerstin åtar sig att ha översyn av FSKs medlemsregister. 

  
● Det nordiska samarbetet inom Nordisk korforum fortsätter, där FSK representeras av Örjan 

Klintberg. 
 

 

 

 

 

 



Ekonomisk redovisning Föreningen Sveriges Körledare 2016–2019 
Som kassör i Föreningen Sveriges Körledare lämnar jag följande rapport gällande redovisningen för åren 2016–2019.  
 
En kassör i en förening har ett stort ansvar och också en omfattande arbetsuppgift som skall skötas med noggrannhet och 
omsorg. Jag inser att detta arbete under lång tid varit mig övermäktigt och föreningens ekonomi borde varit hanterad på 
ett bättre sätt. Jag har gjort så gott jag kan utifrån de förutsättningar som jag har haft, både vad avser min egen tid till 
arbetet och system för att hantera föreningens ekonomi. 
 
Från och med 2019 har FSK ett nytt medlemsregister som på ett enkelt och effektivt sätt hanterar våra fakturor, både för 
medlemsavgifter och konventsavgifter. Detta underlättar mycket i föreningens administration och arbetet kan också 
delegeras till flera, vilket inte varit möjligt tidigare. Från och med 2020 är Olof Lilja ansvarig för den dagliga hanteringen av 
FSK:s ekonomi. Och därmed är en stor börda lyft från föreningens kassör. 
 
Efter några goda år fram till 2015 var föreningens ekonomi god, tyvärr har de följande åren inte varit lika goda. Vi har 
också de senaste åren haft vikande medlemssiffror.   

2016 
Konventet 2016 i Arvika samlade 98 personer, styrelse och medverkande inräknat. Vi borde varit fler för att bära 
konventets kostnader. Jag insåg dessutom när det var alldeles för sent att inga fakturor för annonser i Körledaren hade 
skickats för 2016 och det gör att kostnaden för Körledaren blir onormalt hög och att resultatet för 2016 blir underskott. 

2017 
Med tanke på föreningens goda ekonomi som fanns sedan framför allt den nordiska körledarkonferensen i Malmö 2015 
beslutade styrelsen under 2016 i samråd med föreningens revisorer att styrelsen skulle resa till vår amerikanska 
systerorganisations (ACDA) konferens i Minneapolis. Syftet med resan var framför allt att stärka våra internationella 
kontakter.  
 
Vårt konvent i Umeå samlade 149 personer, styrelse och medverkande medräknat, flest på länge! Dock blev också 
kostnaderna för detta konvent betydligt större än vi räknat med. Främst lokalhyror, resor och extra boende. 

2018 
2018 arrangerade vi inget eget konvent utan deltog vid den Nordiska körledarkonferensen i Trondheim där vi också 
arrangerade vår kongress. Deltagandet innebar höga resekostnader och vi lämnade också ett ekonomiskt bidrag till 
konferensen. 

2019 
Årets konvent genomfördes i Lund i samarbete med Lunds kördagar och samlade 103 personer, styrelse och medverkande 
medräknat. Något färre än vi hoppats på men också i betydligt bättre balans än tidigare år. Detta gör att föreningens 
ekonomi åter är i balans och vi kan blicka framåt. Och hur det blivit med 2020 vet vi ju, inte alls som vi hade tänkt! 
 
Visby 29 oktober 2020 
 
Örjan Klintberg, kassör Föreningen Sveriges Körledare 



Bokslut Föreningen Sveriges Körledare 2016
Resultat Balansräkning
Intäkter Tillgångar Ingående balans Utgående balans
Medlemsavgifter 211 500,00 kr         Kundfordringar 177 354,00 kr             181 962,00 kr             
Konventsavgifter 191 779,00 kr         Förutbetalda kostander 2 012,00 kr                   33 575,00 kr                
Bidrag 115 125,00 kr         Kassa 419,00 kr                       419,00 kr                       
Övrigt 211,20 kr                   Plusgiro 301 279,55 kr             145 041,03 kr             

Summa 518 615,20 kr         Summa tillgångar 481 064,55 kr             360 997,03 kr             

Utgifter Eget kapital
Resor 68 740,88 kr            Eget kapital 84 510,36 kr                273 499,29 kr             
Hotell 121 772,28 kr         Reserverat 2 704,71 kr-                   -  kr                                
Sammanträdeskostnader 29 587,06 kr            Redovisat resultat 233 598,64 kr             17 350,01 kr-                
Måltider konvent 110 393,00 kr         Summa eget kapital 315 404,29 kr             256 149,28 kr             
Dirigentkurser 26 599,00 kr            Skulder
Trycksaker 61 530,00 kr            Leverantörsskulder 160 053,00 kr             97 444,01 kr                
Porto 24 440,02 kr            Reseräkningar styrelse 866,14 kr-                       4 086,74 kr                   
Arvoden inkl sog avgifter 74 872,90 kr            Skatt och soc avg 6 473,40 kr                   3 317,00 kr                   
Övrigt inkl administration 18 030,07 kr            Eget kapital och skulder 481 064,55 kr             104 847,75 kr             
Summa 535 965,21 kr         

Årets resultat 17 350,01 kr-                
Årets resultat 17 350,01 kr-            Summa eget kapital och skulder 360 997,03 kr             

Specificerat resultat
Konvent
Intäkter 216 788,60 kr
Kostnader 286 372,48 kr
Resultat -69 583,88 kr
Körledaren
Intäkter 201,60 kr
Kostnader 102 269,84 kr
Resultat -102 068,24 kr



Bokslut Föreningen Sveriges Körledare 2017
Resultat Balansräkning Ingående balans Utgående balans
Intäkter Tillgångar
Medlemsavgifter 210 350,00 kr          Kundfordringar 181 962,00 kr             138 019,00 kr           
Konventsavgifter 338 271,00 kr          Förutbetalda kostander 33 575,00 kr                -  kr                              
Bidrag 105 000,00 kr          Kassa 419,00 kr                       179,70 kr                     
Annonser 40 675,00 kr             Plusgiro 145 041,03 kr             109 542,41 kr           
Övrigt 3 377,01 kr                
Summa 697 673,01 kr          Summa tillgångar 360 997,03 kr             247 741,11 kr           

Utgifter Eget kapital
Resor 119 141,33 kr          Eget kapital 273 499,29 kr             256 149,28 kr           
Hotell 252 884,60 kr          Reserverat -  kr                                
Sammanträdeskostnader 18 168,15 kr             Redovisat resultat 17 350,01 kr-                244 407,84 kr-           
Måltider konvent 212 312,47 kr          Summa eget kapital 256 149,28 kr             11 741,44 kr              
Lokalhyror 47 013,00 kr             Skulder
Dirigentkurser 29 559,00 kr             Leverantörsskulder 97 444,01 kr                231 912,93 kr           
Trycksaker 63 935,00 kr             Reseräkningar styrelse 4 086,74 kr                   4 086,74 kr                 
Porto 21 194,61 kr             Skatt och soc avg 3 317,00 kr                   -  kr                              
Arvoden inkl sog avgifter 111 216,78 kr          Eget kapital och skulder 104 847,75 kr             235 999,67 kr           
Övrigt inkl administration 66 655,91 kr             
Summa 942 080,85 kr          Årets resultat 17 350,01 kr-                244 407,84 kr-           
Årets resultat 244 407,84 kr-          Summa eget kapital och skulder 360 997,03 kr             247 741,11 kr           

Specificerat resultat
Konvent
Intäkter 376 653,00 kr          
Kostnader 560 435,25 kr          
Resultat 183 782,25 kr-          
Körledaren
Intäkter 40 476,00 kr             
Kostnader 93 701,85 kr             
Resultat 53 225,85 kr-             
Studieresa USA
Kostnader 119 405,50 kr          



Bokslut Föreningen Sveriges Körledare 2018
Resultat Balansräkning Ingående balans Utgående balans
Intäkter Tillgångar
Medlemsavgifter 184 375,00 kr           Kundfordringar 138 019,00 kr             67 869,50 kr                 
Konventsavgifter Förutbetalda kostander -  kr                                
Bidrag 70 000,00 kr              Kassa 179,70 kr                       179,70 kr                        
Annonser 27 413,00 kr              Plusgiro 109 542,41 kr             76 401,02 kr                 
Övrigt 41,78 kr-                        
Summa 281 746,22 kr           Summa tillgångar 247 741,11 kr             144 450,22 kr              

Utgifter Eget kapital
Resor 49 726,35 kr              Eget kapital 256 149,28 kr             11 741,44 kr                 
Hotell 31 510,64 kr              Reserverat -  kr                                
Sammanträdeskostnader 14 122,07 kr              Redovisat resultat 244 407,84 kr-             19 321,51 kr-                 
Måltider konvent Summa eget kapital 11 741,44 kr                7 580,07 kr-                    
Dirigentkurser 26 965,00 kr              Skulder
Trycksaker 60 700,00 kr              Leverantörsskulder 231 912,93 kr             86 083,94 kr                 
Porto 20 636,67 kr              Reseräkningar styrelse 4 086,74 kr                   59 070,35 kr                 
Arvoden inkl sog avgifter 38 044,00 kr              Skatt och soc avg -  kr                                6 876,00 kr                    
Övrigt inkl administration 59 363,00 kr              Eget kapital och skulder 235 999,67 kr             152 030,29 kr              
Summa 301 067,73 kr           

Årets resultat 244 407,84 kr-             19 321,51 kr-                 
Årets resultat 19 321,51 kr-              Summa eget kapital och skulder 247 741,11 kr             144 450,22 kr              

Specificerat resultat
Nordisk körledarkonferens
Kostnader 79684,09

Körledaren
Intäkter 27359,21
Kostnader 103190,67
Resultat -75831,46



Bokslut Föreningen Sveriges Körledare 2019
Resultat Balansräkning Ingående balans Utgående balans
Intäkter Tillgångar
Medlemsavgifter 193 375,00 kr                          Kundfordringar 67 869,50 kr                     197 979,00 kr    
Konventsavgifter 359 256,00 kr                          Kassa 179,70 kr                            179,70 kr              
Bidrag 75 755,00 kr                             Plusgiro 76 401,02 kr                     13 161,46 kr       
Annonser 30 950,00 kr                             -  kr                       
Övrigt 199,60 kr                                    Summa tillgångar 144 450,22 kr                  211 320,16 kr    
Summa 659 535,60 kr                          

Eget kapital
Utgifter Eget kapital 11 741,44 kr                     7 580,07 kr-          
Resor 55 697,67 kr                             Reserverat -  kr                                     -  kr                       
Hotell 110 919,00 kr                          Redovisat resultat 19 321,51 kr-                     27 966,69 kr       
Sammanträdeskostnader 29 488,08 kr                             Summa eget kapital 7 580,07 kr-                        20 386,62 kr       
Måltider konvent 191 495,00 kr                          Skulder
Lokalhyror 10 000,00 kr                             Leverantörsskulder 86 083,94 kr                     130 863,19 kr    
Dirigentkurser 29 739,00 kr                             Reseräkningar styrelse 59 070,35 kr                     59 070,35 kr       
Trycksaker 68 231,00 kr                             Skatt och soc avg 6 876,00 kr                        
Porto 18 874,21 kr                             Förutbetalda intäkter 1 000,00 kr          
Arvoden inkl sog avgifter 69 063,60 kr                             Eget kapital och skulder 152 030,29 kr                  190 933,54 kr    
Övrigt inkl administration 48 061,35 kr                             
Summa 631 568,91 kr                          Årets resultat 19 321,51 kr-                     27 966,69 kr       
Årets resultat 27 966,69 kr                             Summa eget kapital och skulder 144 450,22 kr                  211 320,16 kr    

Specificerat resultat
Konvent
Intäkter 355 156,00 kr                          
Kostnader 370 194,35 kr                          
Resultat 15 038,35 kr-                             
Körledaren
Intäkter 28 150,00 kr                             
Kostnader 96 687,81 kr                             
Resultat 68 537,81 kr-                             
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Till föreningsstämman i Föreningen Sveriges Körledare, org. nr 802012-5418 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Föreningen Sveriges Körledare för åren 2016, 2017, 2018 och 2019. 

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise-
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, 
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on  Au-
diting  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en 
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte in-
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe-
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker-
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och 
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina slutsat-
ser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datu-
met för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verk-
samheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker-
het om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen. 
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Uttalande 
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Föreningen Sveriges Körledare för åren 2016, 
2017, 2018 och 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro-
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det 
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat-
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta-
lande om ansvarsfrihet. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Anmärkning 
Boksluten för räkenskapsåren har inte upprättats i sådan tid att det varit möjligt att, i enlighet med föreningens stadgar, revidera åren 2016 och 
2017 till årsstämman 2018. Boksluten för dessa år har tillställts revisorerna tillsammans med boksluten för räkenskapsåren 2018 och 2019 
inför innevarande årsstämma 2020. 

Stockholm den 5 november 2020 

Håkan Olsson Reising Jan Brunnström 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 

Revisionsberättelse Föreningen Sveriges Körledare, org. nr 802012-5418, 2019 2 (2) 



 
 
Förslag till verksamhetsplan Föreningens Sveriges Körledare 2020-2022 
 
Styrelsen 
Styrelsen ska planera och genomföra föreningens verksamhet. Styrelsen ska genomföra 4-5 
styrelsemöten per år.  
 
Körledaren 
FSK skall ge ut tidningen Körledaren 4 gånger/år. Körledaren skall i sitt innehåll ha ett tydligt 
körledarperspektiv. 
 
Social media 
FSK håller kontakt med sina medlemmar via facebook, hemsida och nyhetsbrev. 
 
Konvent 
2020 ställs konventet i Uppsala in p g a pågående coronapandemi och flyttas till 2021 1-3 
oktober. Digital kongress 2020 sker den 7 november och streamas till FSK medlemmarna 
från Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. 
 
Medlemmar 
FSK ska sprida information om föreningen i syfte att öka antalet medlemmar.  
 
Utbildningsinsatser 
2020 och 2021 planerar FSK att arrangera dirigent- och körledarkurser i samarbete med 
Sveriges Körförbund, Körcentrum Syd, Sveriges Kyrkosångsförbund och UNGiKÖR enligt 
gällande samarbetsavtal. Medarrangörer är också studieförbunden Sensus och Kulturens. 
Dock ställs kurserna 2020 in pga pandemin, och ersätts med en digital kurs i sångteknik. 
2021 beräknas allt fungera som vanligt. 
 
Internationellt arbete  
FSK är medlemmar i Nordisk Korforum. Nordisk Korforum är en organisation som samlar 
nordiska kör- och körledarorganisationer i syfte att stärka samarbete och utbytet på 
körområdet i Norden. Nordisk Korforum genomför i samarbete med sina 
medlemsorganisationer med tre års intervaller en Nordisk körledarkonferens och 
körfestivalen Nordklang. Nordisk Korforum är en av fem grundarorganisationer av 
International Federation for Choral Music (IFCM). I Nordisk Korforums styrelse 
representeras Sverige av Örjan Klintberg. Nordisk Korforum  
 
 



 
Mentorsprogram 
Styrelsen kommer att fortsätta arbeta för en utveckling av Mentorsprogrammet i samarbete 
med bl a Körcentrum Väst. 
 
Årets Körledare 
Tillsammans med Rosenborg- Gehrmans stiftelse för svensk musik utser FSK Årets 
körledare. 
 
Samarbeten 
Vi skall förstärka och utveckla vårt samarbetsavtal med Sveriges Körförbund samt arbeta för 
ett fördjupat samarbete med UNGiKÖR , Sveriges Kyrkosångsförbund och 
Equmeniakyrkans sångarförbund. 
Vi skall också förstärka och fördjupa samarbetet med Kulturens studieförbund.  
Vi skall även vara öppna för samarbeten med andra organisationer som kan stärka 
körledarrollen.  



Budget Föreningen Sveriges Körledare 2020-2021

Intäkter 2020 Utgifter 2020
Medlemsavgifter Dirigentkurser 5000
Medlemmar 330 165000 Körledaren 110000 Not 1
Studerande och pensionärer 150 37500 Styrelsemöten 40000
Nya medlemmar 35 7000 Medlemsavgifter 6000
Medlemsavgifter 515 209500 Kongress 35000
Bidrag Sveriges Körförbund 50000 Bokföring 10000
Bidrag Kulturens 0 Medlemsregister 25000
Annonsintäkter 30000 Internet och diverse 10000
Summa 289500 241000

Intäkter 2021 Utgifter 2021
Medlemsavgifter Dirigentkurser 30000
Medlemmar 390 195000 Körledaren 110000
Studerande och pensionärer 170 42500 Körledarkonvent 65000 Not 2
Nya medlemmar 50 10000 Styrelsemöten 100000 Not 3.
Medlemsavgifter 610 247500 Medlemsavgifter 6000
Bidrag Sveriges Körförbund 50000 Bokföring 10000
Bidrag Kulturens 25000 Medlemsreigster 25000
Annonsintäkter 35000 Internet och diverse 10000
Summa 357500 356000

Not 1. 
Kostnaden för Körledaren innefattar: layout, tryckning och porto.

Not 2.
Kostnaden för konvent 2021 är nettokostnaden för föreningen. Konventet har en separat budget och summan
är den beräknade kostnaden för föreningen.

Not 3.
Kostnaden för styrelsemöten innefattar: resor, hotell, måltider och eventuella lokalkostnader. 
Inga arvoden betalas, styrelseledamöter får ersättning för förlorad arbetsinkomst. 




