Verksamhetsberättelse 2019
Föreningen Blended Voices
Föreningens bildande samt första årsmötet
Den 29 april hade vi föreningens första årsmöte och där röstades följande sammansättning fram:

Styrelsen
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Marie-Louise Hammar (2 år)
Yvonne Björkman (1 år)
Meta Fagerström (2 år)
Carina Lindholm Jansson (1 år)
Mia Pettersson (1 år)
Pernilla Johansson (2 år)
Elisabeth Lejon (2 år)

Suppleanter

Anna Philip (2 år)
Karolina Schiöld (1 år)
Mario Hallberg (1 år)

Som firmatecknare till föreningen valdes ordförande och kassör.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 2 protokollförda sammanträden i Tingsgården:
Ett konstituerande direkt efter årsmötet den 29/4
Ett inför höstterminen den 18/8
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

Händelser under året
Veckoträningar
Vi träffades varje tisdag under vårterminen för att öva på våra vår – och sommarsånger.
På hösten träffades vi varje tisdag och torsdag och delade upp träningen som så att tisdagar var
sång och torsdagar var revy (inför vår julshow)

Uppträdanden
Vi var ute på en miniturné på Valborgsmässoafton där vi först sjöng i Laxå och sedan for vi till
Sköllervallen för vårt numer traditionella uppträdande.
Kumlasjönt inledde sin sommarsäsong med skönsång från kören.
Vi sjöng med Bagatelle på torget i Laxå en sommarkväll i juli.
Fyra härliga föreställningar med julshowen.

Julshowen 2019
I slutet på november satte vi upp fyra föreställningar av årets julshow och vi hade fullsatt varje
kväll – det var alltså en succé! I år hade vi inte tagit in någon hjälp utifrån avseende maten, utan
serverade jullandgångar som vi gjorde själva. Allt flöt på helt perfekt och publiken var nöjd med
upplägget.

Träningsläger
I maj åkte vi iväg på en trevlig weekendresa med inhyrd buss och busschaufför. Vi bodde på
Kumlagården i Åsa och hade hur trevligt som helst. Vi avslutade resan med att få vara publik på
inspelningen av Doobidoo på SVT i Göteborg. Ett mycket uppskattat äventyr!

Körpålägg - Spotifysläpp
Peter Franzén släppte en låt – Kärlekens makt – på Spotify och andra streamingtjänster och där
var vi med och körade på refrängerna.

Fester
Vi har haft tre tillfällen under året då vi träffats och haft fest ihop.

Verksamheten i siffror
Under året:
● hade föreningen 31 medlemmar, varav två som betalat familjemedlemskap
● hade föreningen 112 586 kronor i inkomster och 90 914 kronor i utgifter.
Julshowen gav ett överskott på 31 348 kronor. Julshowen bidrog till att
föreningen fick ett överskott.

Avslutningsvis några ord från vår ordförande:
Kören Blended Voices startade 2015 och i april 2019 beslutade medlemmarna att bilda en
förening – Föreningen Blended Voices.
Jag hade äran att väljas till ordförande i föreningen och det har jag aldrig ångrat att jag tackade ja
till. Jag upplever att kören har en unik sammanhållning med medlemmar i olika åldrar med ett
gemensamt intresse av att sjunga i kör och spela revy. Det jag menar med unik är att jag sällan
sett en sådan värme, omtanke och ett förhållningssätt till alla och allas olika förutsättningar.
Alla kan vara med och alla kan sjunga är mottot. Föreningen utökas stadigt med nya medlemmar.
Att glädjen står högt i tak när vi träffas är tydligt och när sången, musiken och revynumren
regisseras i en härlig blandning av vår proffsiga körledare Meta och hennes Gertat då får alla
som vill chansen att glänsa!
Vid julshowen 2019 framförde kören ett sångnummer med text av vår medlem och tillika
föreningens kassör, Yvonne Björkman. Numret skickades som bidrag till Revy-SM. I skrivande
stund vet vi inte hur det gick, det får bli en del av nästa års verksamhetsberättelse.
Vårterminen 2020 kantades tyvärr av omständigheter i samband med Covid-19-viruset och kören
hade inte möjlighet att ses fysiskt som vi planerat. Det löste vi dock genom att ses via nätet och
har därmed kunnat träffats för en stunds samvaro i ett nytt format.
Nu har ett år gått och vi ser fram mot ett nytt år, tack alla för ert engagemang, vi är guld värda!
Marie-Louise Hammar, Ordförande
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