Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Blended Voices

Föreningens årsmöte
Den 20 april hade vi föreningens tredje 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 (2 år kvar)
Vice ordförande
Mia Pettersson (1 år kvar)
Kassör
Yvonne Björkman (1 år kvar)
Sekreterare
Meta Fagerström (2 år kvar)
Övriga ledamöter
Sören Tyresgård (1 år kvar)
Anna Philip (2 år kvar)
Elisabeth Lejon (2 år kvar)
Suppleanter

Karolina Schiöld (1 år kvar)
Annica Holmberg (1 år kvar)
Margita Jerrysdotter (2 år kvar)

Som firmatecknare till föreningen valdes ordförande och kassör.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft fem 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): Susanne Nyblom, Inger Lindén.
Revisorssuppleant: Joakim Schiöld
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Händelser under vårt första år som ideell förening
Veckoträningar
Våren 2021 hade vi endast digitala sammankomster. Vi påbörjade ett projekt som vi kallar för
”Digital Brylkräm” med musik och manus hämtat och bearbetat ur musikalen Grease och
anpassat till oss av Meta Fagerström för att passa digital miljö. Detta hann vi endast smaka lite
på för efter sommaruppehållet kunde vi ses varje tisdag och torsdag och öva in vår revy
”Skrattkramp 2021”.
Uppträdanden
Vi hade sådan tur att vi fick ett fönster under slutet av pandemin vilket innebar att vi kunde
genomföra vår revy ”Skrattkramp 2021”. Det var endast sista föreställningen som blev lite
drabbad av restriktioner från folkhälsomyndigheten.
Fester
Vi träffades på Tegelhuset den 25 september och hade en trevlig fest i samband med digitala
Revy-SM och så hade vi traditionsenlig avslutningsfest efter sista revyn. Vi hade bokat Örebro
Allstars som partyband.
Medlemskap
Föreningen är medlem i ATSÖ (Amatörteatersamverkan i Örebro Län), LIS (Lokalrevyer i
Sverige) och Samverkarna i Östernärke. Vi hade representanter med från Blended Voices på
årsmötena i sagda föreningar.
Revy-SM
Vi skickade in två bidrag till årets Revy-SM (samma som förra året). Anki Schiöld representerade
Blended Voices i Revy-SM-juryn.
Investeringar
Vi har varit med och investerat i en ridå på Tingsgården.
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”.
Bidrag och utmärkelser
Vi har fått xxxxxx kr i föreningsbidrag av Hallsbergs kommun och xxxxxxxx i bidrag av LIS.
Insamlingar och försäljning
Pga pandemin har vi inte genomfört mycket aktiviteter, men vi har stått på en loppis i
Tingsgården och vi har kvar strumpor till försäljning.
Verksamheten i siffror
Under året:
● hade föreningen 31 medlemmar, inklusive 3 som betalat familjemedlemskap.
● hade föreningen 215 120:27 kronor i inkomster och 220 383:88 kronor i utgifter.
Föreningen fick ett underskott på 5 263:61 kronor.
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Avslutningsvis några ord från vår ordförande:

Till alla fina sångfåglar i Blended Voices!
Ytterligare ett år har passerat och ingen av oss trodde väl att även nästan hela 2021 skulle
präglas av pandemin med större smitta än vi sett sedan allt startade.
Trots allt hade vi turen att, i en paus på restriktionerna, genomföra en helt fantastisk och i
princip utsåld julshow. Som vanligt under ledning av vår egen regissör och körledare Meta. Jag
skulle nog säga att det här är det bästa vi har gjort hittills och av publikens reaktioner att döma,
håller de med! Alla ni som var med och bidrog
till succén skall veta hur oerhört viktiga ni är för att göra en show möjlig. Några som vanligt
med möjlighet att bidra mer än andra men i sort och smått är vi alla lika viktiga medspelare.
STORT TACK till er.
Nu har vi ett nytt år framför oss med nya utmaningar och tyvärr med fruktansvärda händelser i
omvärlden som så klart påverkar oss alla, jag tänker förstås på Ukraina och hoppas av hela mitt
hjärta att kriget ska ta slut och att vi får en tid av lite lugn och ro, utan vare sig krig eller
smitta, alla är så innerligt trötta efter den här jobbiga tiden så nu behöver vi få fokusera på det
som ger oss glädje.
Tänk vilken tur vi har som har vår kör att använda som glädjepåfyllare, för hur det än är där
ute så är det i alla fall mitt ”andningshål” att åka till Sköllersta och träffa er och sjunga. Vi
känner ju Meta och vet att julshowen för 2022 troligen är nästan färdig-skriven, vi väntar med
spänning på att få höra om de planerna.
Allt gott till er alla hälsar
Marie-Louise
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