
 

Verksamhetsberättelse 

För Kaprifolkören, Uddevalla, Verksamhetsåret 2015 
Styrelse 
Ordförande: Lena Engberg 
Kassör:  Eva Hellman 
Sekreterare: Eva-Karin Sifversson 
Ledamot: Monica Ytterberg 
Ledamot: Yvonne Karlsson 
Ersättare: Gunilla Bönqvist 
Ersättare: Wolfgang Westphal 
 

Musikalisk ledning: Sven Alfredsson 

Repetitioner: Onsdagar jämna veckor 10 ggr på våren och 10 gr på 
hösten plus några extra övningar inför uppträdande.. 

Medlemmar: Kören har under året haft 22 betalande medlemmar. 

Sammanträden: Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden 
förutom årsmötet. 

Representation: 
Göteborgsdistriktet: I styrelsen ingår Lena Engberg och Monica 
ytterberg. 
Förbundets arbetsutskott: I styrelsen ingick Monica Ytterberg som 
avsade sig uppdraget vid årsmötet. 
Kulturrådsmöten. Lena Engberg är representant kören i Lilla kultur 
gruppen, men inga möten har förekommit. 
 

Kursverksamhet:                                                                           
Lördagen den 11 april hade Kaprifolkören en heldagskurs med Sven 
Alfredsson och Hasse Hakeröd som ledare. En rolig och givande dag. 

Göteborgsdistriktets Årsmöte med kurs i Kortedala den 1 mars med 
Anita Svensson som kursledare. 5 medlemmar deltog.  
 
Göteborgsdistriktets kurs i Ljungskile där 4 medlemmar deltog. 
Kursledare var Madeleine Stenmark och Erik Malmhav. 
 
 



 
 

 
Framträdande: 
Kaprifolkören sjöng på museet den 6 juni, vid utdelning av diplom till 
nyblivna svenska medborgare  
Den 5 september i Kungälv och den 12 december julkonsert på museet. 	  
 

Kick-off.                                                                                                                  
Den 5 september ordnade Göteborgsdistriktet en uppstart på 
Kvarnkullen i Kungälv. Ca 60 pers från distriktets körer umgicks, åt god 
mat och sjöng. Sven Alfredsson stod för pianoframträdandet.                      

Motion.                                                                                                           
Kaprifolkören skickade en motion, till förbundsårsmötet och föreslog att 
man säger upp hyreskontraktet av lokalen på Skeppsholmen p.g.a 
ekonomiska skäl.  

Slutord.                                                                                                              
Tiden går fort när man har roligt, sägs det, och roligt har vi på våra 
övningar. Med vår entusiastiske körledare Sven Alfredsson, som inte 
bara är krävande, utan också mycket kunnig och rolig, har vi åter höjt vår 
prestationsnivå. Medlemsantalet har legat runt 20-22. Två nya duktiga 
körsångare började i vår kör ht-15 och förhoppningsvis får vi fler under 
2016. 

Vi fortsatte att öva i det sånghäfte som Sven döpt till ”Ut i världen med 
Kaprifolerna!” Sånger på olika språk och inte riktigt de takter vi är vanda 
vid. Därför hade vi en heldagskurs en lördag i april då vi tränade på takt, 
både i sång och dans. Sven och Hasse försökte få in de rätta rytmerna i 
rörelserna. Om stegen satt fullt ut får andra bedöma. Vi sjöng, tränade 
rytmer, åt lunch på ”lokal”, drack kaffe och goda kakor (som Marita 
bakat) och umgicks. Vi tackar Sven och Hasse för denna fantastiska kurs 
och dag! 

Den 6 juni blev vi ombedda att sjunga på Museet då ny svenska 
medborgare hälsades välkomna och fick sina diplom. Vi avslutade 
därefter terminen med samvaro och mat på Kajkanten 

 

 



Göteborgsdistriktet ordnade för första gången en kick-off inför hösten för 
samtliga körer som tillhör distriktet. Detta blir förhoppningsvis en 
återkommande träff.  

Höstterminen gick åt till att öva gamla och nya sånger b.la några ur Nica-
mässan och så var det dags för julkonsert. Den 12-12 framträdde vi i 
Stora salen på Museet tillsammans med två andra körer. Forshällarna 
startade, därefter sjöng Prositkören och sist kom Kaprifolkören. Vi fick 
mycket beröm och b.la hördes ordet ”proffsigt” och att vår sångarglädje 
smittade av sig. Det tackar vi för och därför höjs ribban för våra 
kommande framträdande. Vi avslutade julkonserten på Folkets Hus, med 
att tillsammans med Prositkören och Forshällarna, äta en julsmörgås. 
 
Innan terminen var slut så meddelade vår eminente körledare att vi i 
mars 2016 skall framföra Nica-mässan i Kville- och Laneryrs kyrkor så 
det blir att träna, träna, träna. 
 
Kaprifolkören har under året fått bidrag från Thorde’n stiftelsen, ABF och 
Uddevalla kommun, vilket vi är tacksamma för och hoppas på ett fortsatt 
gott samarbete. 
 
Engagemanget från körens medlemmar och inte minst vår körledare gör 
att stämningen är mycket god. Vi ser fram mot ett nytt spännande år med 
framträdandet av Nica-mässan som blir vår utmaning. 
	  

Styrelsen Uddevalla den 22/2-2016 
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Originalet är underskrivet! 



 

 

 


