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Körens öden och äventyr hösten 2020 

Årsmöte 2020-09-30 

 

Den 30 september var det dags för årsmöte 

2020 - detta konstiga Coronaår då inget varit 

som vanligt sen i början av mars. Avstånd, 

isolering, och zoommöten har varit, och 

kommer tyvärr att vara vad vi har att rätta oss 

efter, speciellt för 70-plussare.  

Så tacknämligt då att vi har tillgång till 

Bolindersalen. Rymlig i sig själv och med 

stora bra fönster, blir den ännu mera lämpad i 

dessa tider om man drar undan vikväggen, 

och vips blir salen snudd på dubbelt så stor, 

och med dubbelt så många stora fönster för, 

av Carin regelbundna, schemalagda 

vädringspauser. Som synes kunde/vågade 

därför många glädjande nog komma på 

kombinerat körrep och årsmöte, och sitta med 

1 1/2 m avstånd. 

 

Så var årsmötet igång, och till vår glädje kom 

Stefan för att leda det - dock för sista gången! 

Sofia var givetvis sekreterare. Dagordningen 

betades av, olika funktionärer framträdde - 

här Roger som representerade 

valberedningen. Men, som han sa, det mesta 

jobbet hade Olle gjort. Olle kunde dock bara 

vara med via Zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

En av körens viktigaste funktionärer är 

sannerligen Susann! Här presenterar hon alla 

begripliga, och obegripliga, siffror rörande 

körens ekonomi - vilken himla tur att hon kan 

fortsätta som vår pålitliga kassör. 
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Tack vare vår eminenta kassör har revisor 

Ulla inte mycket att klaga på. 

 

En spännande styrelsepost som skulle 

nytillsättas var ordförandeposten. Här föreslår 

valberedningen Karin till denna viktiga post. 

TACK Karin för att du ställer upp! En 

framgång som valberedningen ska gratuleras 

till! Nog för att vi varit jätteledsna för att 

Stefan lämnar oss, men nu blev vi glada igen! 

I bakgrunden håller ”3 tenorer” med… 

 

 

Tyvärr hade Karin brutit vänster handled 

lagom till årsmötet, ingen bra början... Men 

med friskt mod höll hon en liten 

programförklaring innan det var dags för 

henne att tacka av Stefan för de år han varit 

vår omtyckta ordförande. 

 

Stefan blev förstås mycket glad för bubbel 

och presentkort, och så blev det Ja må han 

leva! Det lät nog bra för vi var alla fint 

uppsjungna, vi hade ju före årsmötet ett 

vanligt körrep med Carin, vilket i sig 

garanterade en härlig stämning! Hon är 

fenomenal på att peppa upp oss. 
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Här några av kvällens Zoomkamrater: Håkan, 

Lennart, Karin L, Birgitta, Ingemar. Nästa 

Zoomkamrat har gått ut - är det Anne-Maj? 

Så är det Lillemor och Lena H - i stavad 

form! Men överst i mitten blev jag något 

förvånad när jag efteråt kollade mina bilder. 

Fotografen fotar fotografen... Och utan att då 

veta om det fick jag dessutom med vår 

oumbärliga Sofia, så himla skönt att hon 

stannar som sekreterare! 

 

 

Text och foto Malin Falkman 


