
 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-
Byfjorden RK 8/3 2019. 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
 
Närvarande: 21 egna 
 
Gäster: 2 -   Ulrika Edh-Spranger och Tommy Gustavsson. 
 
Föredragshållare: Emma Osbeck 
 
 
Vikarierande president Kurt Hansson hälsade oss och våra gäster välkomna och vi gav gästerna en 
värmande applåd. 
 
Kurt lämnade över ordet till Pernilla Irewärhn som informerade om att 10 kommuner och 5 
näringslivsorganisationer har varit i Stockholm och puffat (lobbat) för dubbelspårig järnväg mellan 
Köpenhamn – Göteborg – Uddevalla – Oslo. Pernilla delade ut en informativ faktabroschyr som vi kan 
använda som ett underlag då vi träffar på eller 
hamnar i diskussioner gällande den viktiga 
Bohusbanan. 
 
Presidenten gjorde oss uppmärksamma på att vi har 
en pigg 50 åring ibland oss nämligen Mattias 
Johansson rena ungdomen som fick en vacker 
blombukett och ett fyrfaldigt hurrande från oss alla. 
Mattias tackade för hyllningen och berättade att han 
hade firat sin 50-årsdag på Island tillsammans med 
Magnus Jacobsson.  
 
Veckans föredragshållare Emma Osbeck tog till orda 
och gav oss en gedigen redogörelse för vad för slags 
kör Joyvoice är. Emma är ansvarig och leder kören 
här i Uddevalla. Alla som vill är mer än välkomna att 
komma och sjunga och ingen har nekats att deltaga i 
denna körsång. 
 
Joyvoice finna över hela landet och är en av världens största körkoncept med ca 600 000 körsångare 
och deras körer är till för alla både nybörjare som vill sjunga men kanske aldrig riktigt vågat eller haft 
sångvana. 
 
 

Mattias fick blommor som vikarierande presidenten Kurt 
överlämnade. 



Det som sjungs är välkända hits i genrerna 
pop och rock. 
 
Alla körledare är anställda och utbildade i 
Joyvoice körledarutbildning och oavsett var 
i landet man sjunger eller vilken kör man 
tillhör är konceptet detsamma.  
 
Körerna anlitas flitigt till olika evenemang 
som till överraskning på bröllop, 
födelsedagar och även utav företag som har 
invigningar eller dylikt. 
 
Presidenten tackade Emma för ett mycket 
väl genomfört föredrag samt klingade i 
klockan och önskade alla en trevlig helg. 
 
Nästa möte den 15:e mars blir föredraget 
”Att överleva cancer -- men sedan?” 
 
Dagens skrivande är över. 
 
Jan-Inge Berndtson 
 

Emma Osbeck fick erkännande för sitt föredrag av vikarierande 
presidenten Kurt Hansson. 


