
Förslag till beslut om ombildning och förstärkning av Sveriges Körförbunds 
fonder för främjande av körsångens utveckling i Sverige 

Bakgrund 

Sveriges Körförbund förvaltar idag totalt fyra fonder vars syfte är att på olika sätt främja utvecklingen av 

körsången i Sverige. Dessa fonder är Careliusfonden, Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond för 

manskörsång, Sven Lizells fond samt Bror Jonzons fond. 

Fonderna har inte förvaltats aktivt, och vid utgången av 2018 uppgick det totala grundkapitalet endast till 

139 559 kronor, fördelat enligt nedan.  

• Careliusfonden    43 638 kr 

• Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond 25 921 kr 

• Sven Lizells fond   35 000 kr 

• Bror Jonzons fond   35 000 kr 

Fonderna har olika ändamål, vissa som inte längre är möjliga att uppfylla.  

Careliusfonden samt Olga och Bertil Birkfeldts minnesfond är ämnade att stärka manskörssången, medan 

de två andra inte har den typen av begränsning. Däremot är Litzells fond ämnad att dela ut individuella 

stipendier, och kan därför inte sökas för en körs gemensamma ändamål.  

Eftersom fonderna inte förvaltats aktivt, och därför inte heller haft någon avkastning att dela ut, beslutade 

den nuvarande styrelsen för Sveriges Körförbund att stoppa vidare utdelningar under 2019, för att inte 

ytterligare tära på fondernas grundkapital.  

Styrelsen är dock av uppfattningen att det är en stor fördel för Sveriges körsång och körsångare om det 

finns medel att söka för projekt som man annars kanske vare sig kunnat eller vågat sig på att genomföra, 

och som stimulerar utvecklingen av körsången i Sverige. Vi tror också att en exklusiv möjlighet för 

Sveriges Körförbunds medlemmar att kunna söka sådana medel, är värdehöjande för förbundet.  

Vi har därför utrett möjligheterna att avsluta fonderna ovan, och istället utlysa ett substantiellt årligt belopp 

som anslag att söka för att främja utveckling av körsång och körmusik i Sverige. Medlen för detta anslag 

ska tas från värdeökningen av de värdepapper som Sveriges Körförbund innehar, vilka utgörs av ovan 

nämnda fonder samt kvarvarande intäkter från en tidigare lägenhetsförsäljning. 

Det sammanlagda värdet av Sveriges Körförbunds värdepappersinnehav uppgick per 31 december 2019 till 

3 327 222 kronor.  

Behov och möjligheter att utveckla körsång och körmusik varierar ständigt över tiden, liksom det sätt som 

vi organiserar vår verksamhet. För att undvika att framtida generationers körsångare sitter fast i statuter 

som inte längre speglar behov och möjligheter avstår vi från att låsa medlen i en ny fond eller stiftelse. 

Istället får detta beslut, tillsammans med föreslagna statuter, utgöra det styrdokument som styrelsen för 

Sveriges Körförbund har att förhålla sig till.  

Styrelsen föreslår därför stämman att besluta att: 

• de fyra nuvarande fonderna, namngivna ovan, upplöses,  

• anta förslag till statuter för Statuter för Sveriges Körförbunds anslag för främjande och utveckling 

av körsång enligt bilaga 

• att en första utlysning och utdelning av bidrag ur Sveriges Körförbunds fond för främjande och 

utveckling av körsång sker under 2021. 


