
Verksamhetsberättelse 2020 
Föreningen Blended Voices 

 

 

 

 
Föreningens årsmöte 
Den 21 april hade vi föreningens andra årsmöte. Årsmötet skedde digitalt via Zoom pga. 

Coronapandemin. På årsmötet deltog 20 medlemmar. Pga. pandemin och vårt eventuella 

deltagande i Revy-SM kunde ingen budget presenteras.  

 

 

Styrelsens konstituerande efter årsmötet 

Ordförande  Marie-Louise Hammar (1 år kvar) 

Vice ordförande Mia Pettersson (2 år) 

Kassör   Yvonne Björkman (2 år) 

Sekreterare  Meta Fagerström (1 år kvar) 

Övriga ledamöter  Sören Tyresgård (1 år kvar) 

Pernilla Johansson (1 år kvar) 

Elisabeth Lejon (1 år kvar) 

 

Suppleanter  Anna Philip (1 år) 

    Karolina Schiöld (2 år) 

Annica Holmberg (2 år) 

 

Som firmatecknare till föreningen valdes ordförande och kassör.  

 

 
Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden. Efter varje 

styrelsemöte läggs det senaste protokollet upp på medlemssidorna på blendedvoices.se  

Styrelsen har en grupp på Facebook där diskussioner kan föras och enklare beslut kan 

tas utan att styrelsen behöver ha möten IRL. 

 

 

Övriga förtroendeposter 

Valberedning (1 år): Lotta Arnshelm (sammankallande), Lena Bjärnebro, Anki Schiöld 

Revisorer (1 år): Victor Philip, Paul Arnshelm.        Revisorssuppleant: Joakim Schiöld  
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Händelser under vårt första år som ideell förening 
 

Veckoträningar 
Vi startade vårterminen 2020 fulla av inspiration och närde en dröm om att kunna vara med och 

tävla i Revy-SM med våra fantastiska bidrag som skrivits av Yvonne Björkman. I vanlig ordning 

träffades vi varje tisdag för att öva på våra vår – och sommarsånger, men även på de nummer 

vi skickat in till Revy-SM. Fr.o.m. mars har vi haft digitala körträningar, vilket vi blev mycket 

uppmärksammade för i media.  

På hösten träffades vi digitalt varje tisdag och torsdag och delade upp träningen som så att 

tisdagar var sång och torsdagar var revy (inför vår julshow som vi ändå hoppades kunna 

genomföra). Tyvärr blev ju hela hösten / vintern även den digital och det som skulle blivit årets 

julshow blev framskjutet till 2021.  

Några tisdagar under hösten träffades max 10 personer på Tingsgården för att följa 

Zoomträningen tillsammans.  
 

Uppträdanden 
Istället för scenframträdanden har vi gjort flera digitala releaser. Vi gick ut stort i media med 

Pyjamaskören och blev så kallade rikskändisar med låten ”Obladi-Oblada”. Senare följde vi upp 

med ”Längtan till landet”, ”Var är du min vän”, ”Luciavisan” och vi avslutade året med en härlig 

videoversion av vårt eget Revy-SM-bidrag ”Julsagan - dagarna efteråt”. 
 

Fester 
Vi har haft ett tillfälle under året då vi träffades och hade en kick-off-fest ihop.  

Vi träffades även en gång utomhus i augusti och grillade på coronaavstånd med lite sång i 

Tingsgårdens trädgård.  
 

Medlemskap 
Föreningen är medlem i ATSÖ (Amatörteatersamverkan i Örebro Län) och LIS (Lokalrevyer i 

Sverige). Vi hade representanter med från Blended Voices på årsmötena i sagda föreningar.  
 

Revy-SM 
Vi skickade in två bidrag till årets Revy-SM som tyvärr blev inställt pga pandemin.  
 

Investeringar 
Vi har investerat i körmikrofoner, mixer, dator och en green screen för att kunna genomföra 

våra digitala träningar och producera videofilmer som vi kan lägga ut på Youtube mm.   
 

Hemsida, sociala medier och branding 
Vi har en hemsida: www.blendedvoices.se med information för allmänheten men även låsta 

medlemssidor där medlemmarna har tillgång till bl.a. övningar och röstvård, aktuellt mm.  

På Facebook har vi en officiell sida för allmänheten och en grupp för medlemmar i föreningen. 

Vi har också ett Instagramkonto och en egen Youtubekanal. På vår Spotify-kanal finns än så 

länge bara en låt: ”Nu är den här igen, sommaren”. Ny logga har etablerats. 
 

Bidrag och utmärkelser 

Vi har fått 13 500 kr i föreningsbidrag av Hallsbergs kommun och 3 800 kr i hyresbidrag av ABF.  

Körledare Meta Fagerström fick i slutet på året utmärkelsen ”Årets Eldsjäl” av Hallsbergs 

kommun. 

http://www.blendedvoices.se/
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Insamlingar och försäljning 

För att ge möjlighet till bl.a. resor och investeringar har föreningens medlemmar på olika sätt 

hjälpts åt med diverse aktiviteter / åtaganden. Vi har tagit emot städuppdrag, sålt strumpor och 

stått på loppis.  
 

Verksamheten i siffror 
 

Under året: 

● hade föreningen 35 medlemmar, varav två som betalat familjemedlemskap. 

● hade föreningen 96 394 kronor i inkomster och 95 128:80 kronor i utgifter. 
 

            Föreningen fick ett överskott på 1 265:20 kronor. 
 

Avslutningsvis några ord från vår ordförande: 
 

Bästa medlemmar! 

Året 2020 går väl till historien som ett av de märkligaste och besvärliga åren i historien. Att inte få träffas 

och skratta, sjunga och kramas tillsammans på det sätt som vi alla mår så bra av har varit (och är) en 

riktig utmaning. Körövningar på Tingsgården och julshow måste skjutas på framtiden. 

Man skulle kunna tro att orden från ordförande 2020 skulle bli en kort sammanfattning men….. 

Åter igen har Blended Voices, med vår fantastiska körledare Meta Fagerström som ledstjärna, 

visat att vi inte är de som ger upp och ställer in som många andra gjort, frivilligt eller inte. Nej 

Blended Voices ställde om och gick och blev digitala. Ett alternativ till de fysiska körövningarna 

öppnades i och med Pyjamaskören som träffas via den digitala mötesplatsen Zoom. Pyjamas för 

att man kan sitta med i pyjamas om man vill, fyndigt som vanligt när namnet kommer från Meta. 

Varje tisdag har vi haft möjlighet att koppla upp oss på Zoom för att träna tillsammans på ett helt nytt 

sätt. Inte bara har vi fått nya digitala kunskaper, vi har också fått öva på att vara modiga och spela in 

våra stämmor till utvalda sånger och skicka dem till Meta som sedan mixat alla våra röster. Ett mycket 

fint exempel är luciasången. 

Meta och Gert har också bjudit in oss till sina releasepartyn i samband med släpp av deras 

revykupletter, även här fick körmedlemmar chansen att skicka in inspelningar och vara med i 

bakgrunden. Releasepartyn har gjort att även lite av stämningen vid våra roliga fester har kunnat 

upplevas och vi har fått delta i quiz och annat roligt. Allt för sammanhållningen, som är vårt mantra och 

”tillsammans är vi starka” är ingen klyscha i vår kör. 

Även våra skådespelartalanger har fått sin del av det digitala. Vår härliga Julsaga fick en egen 

video med medlemmarnas egeninspelade kortfilmer. Just nu tränar vi repliker till kommande julshow. 

Den digitala lösningen har fått stor mediauppmärksamhet, bland annat med inslag i TV4’s 

morgonprogram, SVT Örebro mfl. Flera andra körer har kopierat vårt koncept. Året slutade på 

bästa sätt med att vår körledare fick priset som årets eldsjäl av Hallsbergs Kommun. Det är vi alla glada 

och stolta över. 

Nu hoppas vi alla på att Vaccinet mot Covid-19 ska göra så att vi snart kan ses igen och till dess 

fortsätter vi att träffas digitalt. 

Sammanfattningsvis kan vi skriva under på uttrycket ”Syns man så finns man” 

Marie-Louise Hammar 

Ordförande 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Verksamheten signeras digitalt av föreningens ordinarie ledamöter via Band-ID. 


