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HARMONIKÖREN är en körförening som med sin 127-åriga historia är Ystads äldsta 

kulturförening – alla kategorier. Föreningen har som ändamål att inöva och framföra god 
flerstämmig körsång. Sångglädjen och den sociala samvaron är viktig!  
 

Under 2023 ska föreningen särskilt med till buds stående medel fortsätta med stöd 
till de Ukrainska flyktingarna i vårt närområde. 

 

Medlemsdemokrati är fundamentet föreningen vilar på. Medlemmarna väljer styrelse, röstar 
om avgörande beslut, åtar sig uppdrag för att det är vi som tillsammans formar föreningens 
framtid. ”Sången ädla känslor föder, hjärtats nyckel heter sång!” 

 

Ledning och organisation: 
 

 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. 
 

 Styrelsen är föreningens förvaltande organ som ansvarar för föreningens 
angelägenheter och medlemmarnas intressen. Styrelsen leder verksamheten enligt 
av årsmötet fastställda planer. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet. 

 

 Musikutskottet i dess tidigare form avvecklas och föreningens musikaliska 

utveckling uppnås genom att körledarna tidigt i direkt dialog med respektive kör 
fastställer tema och lämpliga sånglistor till respektive konsert. 

  

 MuseScore gruppen framställer enhetliga lyssningsfiler och notunderlag. Alla nya 

terminspartitur publiceras i dolt notbibliotek på hemsidan. Bemanningsbehov: 
o Sammankallande: 
o Notinmatning manskören: 
o Notinmatning damkören: 
o Korrekturläsning:  

 

 Köreograf för damkören är ……………… och för manskören Ole Böttern 
 

 Medlemsomtanke – kontaktpersoner per stämma är: 

o Damkören S – Bodil Andersson och A – Margareta Josefsson  
o Manskören T – Jan Andersson och B – Sven Nilsson 

 

Konsertplan 2023  

 Vårkonserter 

o Manskören torsdagen den 18 april – minikonsert Ä&B MilMus 
o Manskören söndagen den 30 april – traditionell Valborg  
o Manskören måndagen den 1 maj – Povel Ramel och Hasse o Tage 
o Damkören söndagen den 21 maj – titel? 

 
 

 Eventuell medverkan i firande av:  
o Veterandagen måndagen den 29 maj o/e Nationaldagen tisdagen den 6 juni 

 

 Sommarkonsert i ringen av Ales stenar – ”Magiskt – Mellan hav och himmel” 
 

 Sommar-flashmobs vid kryssningsfartygens besök, genomförs som egna initiativ 
 

 Höstkonsert lördagen den 28 oktober – Surbrunnsparken med Storebæltskoret och 
Mikael Neumann – preliminär konserttitel ”Pärlor ur Disneys värld” 

 

 Vinterkonserter   
o Lucia och Lucio-konsert onsdagen den 13 december 
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Styrelsens förslag till Övergripande budget för året 2023 är: 
 

Ingående balans    minus 16 369  
 

Planerade intäkter 

 YK Verksamhetsbidrag   15 000  utbetalas under februari 

 Medlemsavgifter       8 000 

 Köravgifter      20 000 

43 000 
 

Planerade utgifter 

 Lokalhyror, kaffe och administration    8 000  

 Lön Violeta/Kjell via ABF   35 000  

43 000 
 

Budgeterat resultat plus/minus           0 
 

Planerad utgående balans 2023  minus 16 369  måste åtgärdas!  
 

 
Styrelsen anser att underskottet behöver minskas och föreslår att årets verksamhet inriktas på 

att skapa ett överskott genom att konserter planeras ”självbärande” (biljettintäkter och 

bidrag) som balanserar åtminstone hälften av Violetas och Kjells cirkelledarlön.  
 

Gratiskonserter måste täckas av överskott från andra konserter/aktiviteter.  
 

Exempel på konsert kostnader att planera/budgetera inför varje arrangemang: 

 Annonsering 

 Cirkelledarkostnader körledare 

 Dirigentarvode 

 Musikerarvode 

 Lokalhyra 

 Förtäring 

 STIM 

 Scenkläder 

 

 
Långsiktig flerårig inriktning är: 

 2024 höstkonsert innehållande ”Misa Criolla”  

 2025 fokus på återanvändning av sånger och planering av jubileumsåret 2026 

 2026 som är vårt 130-års jubileumsår med etablering av en körfestival i Ystad 

 

 

Styrelsen 


