
 

 

Verksamhetsplan 2020-2022 

 

Sveriges Körförbunds verksamhet grundar sig på alla människors lika värde, på demokrati och 

mångfald. Förbundet är en riksomfattande, självständig organisation som är partipolitiskt och 

ideologiskt neutral. Som representant för det organiserade körlivet syftar vår verksamhet till en 

långsiktig utveckling av körlivet i Sverige samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och 

samarbete. 

De centrala frågorna i förbundets utveckling är ”Vart är vi på väg?” och ”Hur kan vi bli ett än viktigare 

förbund för våra medlemmar och nya målgrupper?” Ett stort arbete kring dessa frågor är påbörjat 

och prioriteringen utgår från följande områden: 

• distriktsverksamhet  

• kommunikation  

• medlemsrekrytering 

Då Sveriges drabbades av det omfattande coronaviruset våren 2020 med stora konsekvenser för det 

svenska körlivet är verksamhetsplanen en målsättning, med reservation för situationer i den faktiska 

verkligheten som förbundet inte styr över. 

 

Distriktsverksamheten – från enskild person till team 

 

Bakgrund: Organisationen kring nuvarande struktur för distriktsverksamheten är en distriktsansvarig 

person per distrikt. Förbundet har idag nitton distrikt varav endast nio är besatta av en 

distriktsansvarig person. 

 

Framtid: Vi stärker och utvecklar distriktsverksamheten genom att skapa team som arbetar 

tillsammans för att iscensätta verksamhet för våra medlemmar och nya målgrupper. Exempel på 

verksamhet är körsångardagar, konserter öppna för medlemmar att delta i, utbildningsdagar eller 

annan verksamhet som teamet vill genomföra. De geografiska områdena för teamen blir större än 

nuvarande distrikt vilket innebär att verksamheten behöver vara ambulerande över året. Att ingå i 

ett distriktsteam blir i stora delar ett ideellt arbete men medel till teambildning är prioriterat samt 

ökade medel för verksamhet. 

 

Varje team kommer samverka med en regional verksamhetsutvecklare i Kulturens 

Bildningsverksamhet och verka i Kulturens regionindelningar. Samordnare för förbundets 

distriktsteam är förbundsdirektören och samordnare för Kulturens verksamhetsutvecklare är 

Kulturens nationella verksamhetsutvecklare. 

 

 

 



Kommunikation – dialog och interaktion i fokus 

 

Förbundet arbetar för en utvecklad och relevant kommunikation med medlemmarna och för att nå 

nya målgrupper. Genom exempelvis satsningen på podcasten Körpodden har förbundet tagit ett steg 

in i ett nytt medielandskap som enda större aktör för körfrågor i podcastformatet. Förbundet gör en 

större satsning för utveckling av en helhetsplan kring kommunikation, där tidningen Körsång, en 

användarvänlig och interaktiv hemsida, utveckling av sociala medier och löpande 

medlemsundersökningar ingår. Kommunikationsbyrån Matador är anlitad för utvecklingsarbetet. 

Syftet med satsningen att stärka förbundets kommunikation, öka dialog och interaktion med våra 

medlemmar och nya målgrupper, så att förbundet blir en viktig organisation för alla körsångare att 

vara medlem i. 

 

I en snabb samhällsutveckling behöver förbundet ständigt arbeta med sitt tilltal för att vara relevant 

för det svenska körlivet. Genom satsningen på kommunikationsutveckling blir förbundet en skarpare 

röst i som opinionsbildare i offentliga kulturpolitiska samtal och debatter för att värna och stärka 

körsången. 

 

Medlemsrekrytering  
 

Förbundet behöver utveckla mervärden och medlemsförmåner för att bli en attraktiv organisation 

för nuvarande och nya medlemmar. ”Varför ska man vara med i Sveriges Körförbund?” är en 

frågeställning som ständigt behöver vara aktuell, så att förbundet kan möta körsveriges behov och 

stimulera till utveckling. Att nå nya målgrupper och vårda relationen med befintliga medlemmar går 

hand i hand med den kommunikationsstrategi som arbetas fram. Kontinuerlig genomlysning genom 

exempelvis behovsbaserade medlemsenkäter ökar förutsättningarna för att navigera rätt i arbetet 

med medlemsrekrytering. 

 

 

Aktiviteter 
 

Regional verksamhet 

 

De nya distriktsteamens uppdrag är att arrangera minst två aktiviteter per år och distrikt. Teamen gör 

egna årsplaner och beslutar om orter där de kommande aktiviteterna ska genomföras. Exempel på 

verksamhet är egna arrangemang i form av inspirationsdagar för körsångare, mindre körfestivaler, 

utbildningsdagar för körsångare och körledare, eller i samverkan med annan part som exempelvis 

redan befintliga festivaler eller större evenemang för kör. 

 

Nationell verksamhet 

 

Körpodden 

Podcasten Körpodden produceras med fyra avsnitt per år i samarbete med Kulturens 

Bildningsverksamhet. Sammanlagt kommer katalogen uppgå till tjugoåtta avsnitt sedan starten 

december 2018, med en bred exponering av det omfattande svenska körlivet. 
 

Dirigentkurser 

Sveriges Körförbund i samverkan med Körcentrum Syd, Kyrkosångsförbundet, Ung i kör, Föreningen 

Sveriges Körledare och Musik i Syd ger årliga nationella dirigentkurser i Malmö. Kurskatalogen 



omfattar utbildning på olika nivåer, från grundläggande dirigering till avancerad nivå, samt 

genrespecifika utbildningar som t.ex. barnkörledning, jazz- och popkör och arrangering för kör. 
 

Körledarkonvent 

Föreningen Sveriges Körledare arrangerar varje år nationella körledarkonvent i vilka Sveriges 

Körförbund är samarbetspart. 

 

 

Världsungdomskören 

Förbundet bistår med marknadsföring och uttagning av körmedlemmar från Sverige. 
 

Riksstämma 

Förbundets högsta beslutande organ, Riksstämman, genomförs år 2022. 
 

Nationellt körevenemang 

Vid möjlig finansiering planerar förbundet ett nationellt körevenemang 2022 i form av en festival 

eller annat evenemang. 
 

Offentligt engagemang 

Förbundet representerar körrörelsen i det offentliga kulturpolitiska rummet genom aktivt deltagande 

i forum som Folk och Kulturkonferensen, Riksting, Musikaliska Akademiens upprop Barns sång, 

Kulturskolerådets upprop om ny kulturskolelag och som opinionsbildare i offentliga debatter som rör 

kör- och kulturfrågor. 

 

 

Medlemsförmåner 
Förbundet arbetar med en aktiv genomlysning och utveckling av medlemsförmånerna, som ska ha 

relevans för körer och enskilda körsångare. Exempel på befintliga medlemsförmåner är tidningen 

Körsång, återbäring för STIM- och notkostnader, rabatter på kursavgifter och noter, förmånlig 

körförsäkring i Folksam och möjlighet att samarbeta med Kulturens Bildningsverksamhet. 

Förbundet önskar att etablera en fond för stipendieansökningar till förmån för körsång i Sverige. 

 

 

Samarbeten 
Som central representant för det organiserade körlivet i Sverige deltar Sveriges Körförbund i en rad 

olika samarbetsorganisationer och nätverk. Vi är medlemmar i nationella, nordiska, nordisk-baltiska, 

europeiska och internationella organisationer. 

 

Under 2020-2022 samarbetar Sveriges Körförbund, eller är medlemmar i: 

• AX – kulturorganisationer i samverkan 

• Eric Ericson Choral Centre 

• European Choral Association – Europa Cantat 

• Folkspel 

• Föreningen Sveriges Körledare (FSK) 

• Gotlands Körförbund 

• International Federation for Choral Music (IFCM) 

• Kulturens Bildningsverksamhet 

• Körcentrum Syd 



• Körcentrum Väst 

• Nordisk-baltisk körfestival 

• Nordiskt korforum 

• Nordisk sangerforbund 

• Stiftelsen Madeleine Ugglas Stipendiefond 

• Svenska Gospelverkstaden 

• Sveriges Kyrkosångsförbund 

• UNGiKÖR 

• World Voice – världsröstdagen 

 

Organisation 

Förbundsstyrelsen 

Styrelsen leder förbundets verksamhet i enlighet med förbundets stadgar och riksstämmans beslut. 

Förbundskansliet arbetar med den löpande verksamheten enligt förbundsstyrelsens riktlinjer och 

anvisningar. 

 

Förbundskansliet 

Förbundskansliet består av förbundsdirektör, kanslist och ekonom. Förbundskansliet leder den 

operativa verksamheten med ansvar för distriktsteamen, kommunikation, opinionsbildning, 

samverkan med Kulturens Bildningsförbund och övriga samverkansparter samt sköter all 

medlemservice i form av uppdatering av medlemsregister, medlemsutskick, fakturering m.m. 

I de fall som verksamheten ställer större krav anställs projektledare under kortare tid. 

 

Distriktsverksamhet 

Från organisationsstrukturen med en distriktsansvarig person i de nuvarande nitton distrikten skapas 

sex distriktsteam om tre-fyra personer i varje team, se Distriktsverksamheten – från enskild person 

till team. Teamens arbete startar hösten 2020. 

 

Ekonomi 

Ekonomin är en central fråga i förbundets verksamhet och utveckling. För att stärka ekonomin 

kommer arbetet 2020-2022 innebära satsning på medlemsrekrytering, en aktiv dialog med 

företrädare med regionernas och landstingens företrädare för bidragsansökningar utifrån 

distriktsverksamheten, ekonomiska samverkansavtal med Kulturens Bildningsverksamhet samt ett 

kontinuerligt arbete för att söka nya pengar. 

 

Riksstämman 

Inför Riksstämman 2022 lyfts informationen om varje medlems möjlighet att påverka Sveriges 

Körförbunds inriktning och verksamhet. Nominering och röstning på ombud till Riksstämman samt 

förslag ställda direkt till Riksstämman är rättigheter som den nuvarande organisationsstrukturen ger 

varje medlem. 

 

 

 

Stockholm  mars 2020 

 

Styrelsen för Sveriges Körförbund 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


