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Verksamhetsberättelse för år 2020 

 
Styrelsen för Ängelholms Kvartettsångare får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2020 – ett år då pandemin COVID 19 fick stora 
följder för verksamheten 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande  Anders Lindén 
Vice ordförande  Anders Nilsson 
Sekreterare  Per Olof Bladh 
Kassör   Lars Hedén 
Styrelseledamöter  Markus Fäldt 
   Mats Lundh 

Jämn månad Bertil Andersson 
Udda månad Staffan Johnsson    

Styrelsesuppleanter  Roland Kjellberg   
   Vakant 
Körledare   Knut Lindell 
 
Medlemstalet har under året varit 33 st varav 25 aktiva med fördelning 
enligt följande: 
 
1:e tenor    4  2:e tenor  4 
1:e bas       8  2:e bas 8 
Dirigent    1  Passiva     8 
 
Kören har varit samlad sammanlagt 24 ggr, 15 på våren och 9 under hösten 
och kören har framträtt vid 2 tillfällen. Genomsnittlig närvaro ligger på 15,5 
– rejält lägre än föregående år. Flest deltagare, 21 st. var det vid övningen 
13 feb. Lägst, 8 st. var det vid årets sista övning 22 oktober. 14 
körmedlemmar har varit närvarande vid minst 75 procent av 
sammankomsterna och totalt 34 personer, inkl. solister m.fl., har medverkat 
i övningar eller konserter. Bertil Andersson och Mats Bengtsson har 
medverkat vid 23 tillfällen och tilldelas flitpriset gemensamt. 
 
Körledare under 2020 har Knut Lindell varit.  
Endast två framträdanden genomfördes under året: Först trettondagsmusik i 
Hjärnarps kyrka av en mindre ensemble ur kören med medverkan av Stefan 
Klaverdal. Sedan hann vi också med programmet ”Längtan” (solist Malin 
Olsson) i en fullsatt Rebbelberga kyrka den 16 februari. 
 
Körens repetitioner ställdes in från mitten av mars och genom nära hela maj 
månad. Också den traditionella vårsångstraditionen under Valborg och förste 
maj ställdes in. Två rep kunde under senvåren genomföras med utspridd kör 
på Hembygdsparkens scen. Under hösten lyckades vi få till repetitioner 



utomhus på scenen hela september samt i Hjärnarps kyrka med distansering 
hela oktober, all verksamhet pausades sedan i november och december. 
 
Konsertframträdanden 
 
5 jan    Trettondagsmusik   Hjärnarps kyrka 
 
16 feb   Musikgudstjänst ”Längtan” Rebbelberga kyrka   
  
 
 
Planerna för 2021 ligger av ovanstående skäl i ett töcken. Möjligen kan 
vårsång under Valborgshelgen avklaras. Det engelska programmet söker 
också en tidpunkt under året. Tid och plats är oklara parametrar. 
 
Vår träningslokal Sångarhuset har under året fått nytt golv samt målning av 
väggar och lister i kök och övningsrummet. Med detta jobbade Thomas 
Jönsson, Mats Bengtsson och Bertil Andersson. Anders Linden och Bertil 
Andersson har under året grusat uppfarten till fastigheten. 
 
Körens ekonomi är fortsatt god. Styrelsen vill tacka för kommunalt bidrag.  
Ett stort och särskilt tack till Staffan Johnsson och Bertil Andersson för allt  
arbete med uthyrning av huset. Förutan denna verksamhet hade kören inte 
haft möjlighet att behålla fastigheten som dras med stora driftskostnader. 
Stort ytterligare tack till Bertil Andersson som numera förtjänstfullt sköter  
serveringen på våra övningar. Bertil har också kontrollerat huset 2 ggr i 
veckan under pandemitiden. Ett speciellt tack också till Bengt Franzén som 
genom alla år drivit hemsidan och producerat programblad m.m. åt oss. 
 
Styrelsen vill också tacka alla sångare för uppslutningen. 
 
Ängelholm i maj 2021 
Styrelsen genom 

 
 
 



 



R E V I S I O N SB E R Ä T T E L S E 
   F Ö R 
R Ä K E N S K A P S Å R E T 2020 

 
Undertecknade, av Ängelholms Kvartettsångares 
årsmöte utsedda att granska föreningens 
verksamhet, får efter avslutad granskning avge 
följande berättelse för verksamhetsåret 2020. 
 
För fullföljandet av vårt uppdrag har vi tagit del av räkenskaperna samt övriga 
handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. Vidare har 
vi granskat föreningens kassa- och bankkonton samt bankbehållning. 
 
Då granskningen inte givit anledning till anmärkning tillstyrker vi 
 
att den framlagda av oss påtecknade resultat- och balansräkningen per 
den 2020-12-31 fastställes, 
 
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. 
 
Ängelholm i maj 2021 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förslag till resultatbudget 2021 

Utfall 2020 Budget 2021 

Intäkter 

Medlemsavgifter 6 000 6 000 

Konserter 8 500 10 000 

Bidrag 6 240 5 000 

Uthyrning 43 200 45 000 

Summa intäkter 63 940 66 000 

Kostnader 

Administration -11 024 -10 000 

Uppvaktningar -1 984 -2 000 

Avgifter -5 040 -5 000 

Konserter  -1 500 -10 000 

Sångarhuset -32 299 -32 000 

Övriga kostnader -9 550 -7 000 

Summa kostnader -61 397 -66 000 

Resultat 2 543 0 

Avsättning fonder -2 543 0 

Årets resultat 0 0 
 


