
Förslag till statuter för Sveriges Körförbunds anslag för främjande och 
utveckling av körsång  

Det är Sveriges Körförbunds önskan att de tillgångar som förbundet förfogar över kan omsättas i ett aktivt 

körliv som främjar körsången i Sverige.  

Sveriges Körförbund har därför vid årsstämman den 3 oktober 2020 beslutat att:  

• årligen utlysa 50 000 kronor i anslag för projekt som gynnar utvecklingen av körsång i Sverige 

enligt punkten ”Utlysning och utdelning av anslag” nedan. 

• bekosta anslagen via avkastningen av Sveriges Körförbunds värdepappersinnehav 

• detta beslut bör ses över vart tredje år, då det årliga beloppet avsatt för utdelning kan behöva 

revideras 

• styrelsen för Sveriges Körförbund har även rätt att justera det beslutade årliga beloppet avsatt för 

utlysning, men endast om synnerliga skäl föreligger. I sådana fall ska beslut fattas och meddelas, 

samt motiveras, senast dag för ordinarie utlysning av anslag.  

Utlysning och utdelning av anslag 

Fondens medel ska kunna utlysas för alla typer av körsång och för alla typer av ändamål som styrelsen för 

Sveriges Körförbund anser gynna utvecklingen av körsång och körmusik i Sverige.  

Endast medlemmar i Sveriges Körförbund kan beviljas medel ur fonden.  

Styrelsen ska en gång om året utlysa medel ur Fonden. Styrelsen har då möjlighet att besluta om specifika 

ändamål ska prioriteras i utlysningen, men kan också välja att hålla utlysningen helt öppen.  

I samband med publiceringen ska styrelsen kommunicera det totala beloppet som finns tillgängligt, högsta 

belopp som kan beviljas per ansökan samt sista dag som ansökan skall vara Sveriges Körförbunds kansli 

tillhanda.  

Samtliga villkor för utlysningen, inklusive beloppsgränser, ska publiceras i kanaler som används för gängse 

kommunikation med medlemmar, och ansökningstiden ska vara minst tre månader. Eventuella formulär 

som styrelsen önskar använda ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till utlysningen.  

Vid närmast påföljande styrelsemöte, dock tidigast två veckor efter utlysningens stängning, har styrelsen att 

fatta beslut vilka ansökningar som beviljas bidrag. Styrelsens beslut behöver inte motiveras, och kan inte 

överklagas.  

För beredning av inkomna ansökningar ansvarar Förbundsdirektören, som också har att lämna besked till 

samtliga sökande.  

 

 


