
 
 

 
 

 KULTURFÖRENINGEN GENERATIONSKÖREN I UMEÅ 
    

Verksamhetsberättelse 2021 
             

Kulturföreningen Generationskören i Umeå får lämnar följande 

verksamhetsberättelse för år 2021. 
 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer 

 

Ordinarie ledamöter 

Barbro Kjellberg, ordförande 

Malte Burvall, vice ordförande 

Gunny Blomgren, sekreterare 

Kjell Axelson, kassör 

Olle Arntzén, ledamot 

Ersättare: 

Britt-Marie Berge,  

Marianne Enmark 

 

Revisorer 

Ordinarie: 

Carin Franklin 

Elisabet Hansson 

Ersättare: 

Sig-Britt Åhlin 

 

Valberedning 

Margareta Stensson, sammankallande 

Gun Ström 

Ann-Sofi Ferry 

 

Antal medlemmar 

Kören har under året haft 161 medlemmar. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under 2021 haft 11 protokollförda sammanträden.  

 



 
 

 
 

 

Medlemsinformation 

Tio medlemsbrev med information om styrelsens arbete har skickats via e-mail till 

medlemmarna. 

 

Utveckling av kören 

Under 2021 har körens medlemmar gått över till att på egen hand förkovrat sig 

digitalt. Kören har också erbjudits sångövningar via Zoom och stämmovis. 

Med Anges hjälp och kunskap har vi i kören kunnat lära oss i notkunskap, 

stämövningar, meditation m.m samt ta del av det utbud av olika genrer i musik som 

Ange spelat in. Allt via 121 inspelningar på YouTube! 

 

Föreningens hemsida 

För föreningen hemsida ansvarar Gunny Blomgren med hjälp av Malte Burvall.  

 

Körens utåtriktade aktiviteter. 

Kören har inte haft några utåtriktade aktiviteter under året p.g.a Pandemin. 

 

Ansvarstagande och inflytande 

 

Sponsorsansvarig 

Arbetet med att söka sponsorer har fortgått i oförminskad takt. 

 

 

Slutord 

Verksamhetsåret 2021 är ett år som även det kommer att gå till historien. 

De fysiska körövningarna och all annan planerad verksamhet är inställd pga 

Coronapandemin men tack vare vår körledares initiativ och kunskap kunde vi  

fortsätta vår digitala verksamhet. 

Ingen kunde väl i mars 2020 tro att detta skulle pågå hela verksamhetsåret 2021 

och ändå längre! 

 

Trots avsaknaden av den innerligt efterlängtade möjligheten till fysiska 

körövningar har föreningen i motsats till många andra körer genomlevt pandemin! 

 

Tack alla medlemmar för att ni träget strävar vidare och tack Ange Turell för att du 

så enträget arbetat för att vi har kunnat må någorlunda bra och njutit av din musik. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Umeå den 25 april 2022 

 

 

 

Barbro Kjellberg     Malte Burvall 

 

 

 

Gunny Blomgren     Kjell Axelson 

 

 

 

Olle Arntzen                                         Britt-Marie Berge  

 

 

 

Marianne Enmark  


