
 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2020  
Föreningen Filharmonikernas vänner 

802012-3959 

Styrelsen för Föreningen Filharmonikernas Vänner får härmed avge verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

 

Föreningen Filharmonikernas Vänner är en ideell förening som bildades den 22 april 1987 

med ändamål att ”stödja Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm såväl ekonomiskt 

som opinionsmässigt”. Formerna för detta sker i samråd med Stockholms Konserthusstiftelse 

och Kungliga Filharmoniska Orkestern. Konserthuschefen samt orkesterns ordförande ingår i 

föreningens styrelse.  

Föreningens verksamhet påverkades i mycket hög grad av Covid19-pandemin. Verksamheten 

med publik fick ställas in fr o m mars. 
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Medlemmar 

Den 31 december 2020 hade föreningen xx medlemmar. Vid samma tid 2019 hade föreningen 

1523 medlemmar. 

Styrelsens arbete  

Styrelsens sammansättning (valda för år): 

Barbro Holmberg  (2020)   – ordförande 

Stefan Bohman  (2019-2020)  – vice ordförande 

Margareta Risinggård  (2020-2021)  – sekreterare 

Johan Falk  (2020-2021)  – kassör 

Maria Jerkland Åberg  (2020-2021) – vice kassör 

Monika Hammar Granberg (2019-2020)  

Erik Höök (2020-2021) 

Rune Larsson (2019-2020) 

Brita Löfgren Lewin  (2019-2020) 

 

Stefan Forsberg - konserthuschef 

Peter Eriksson - orkesterns ordförande 

Hanna Dahlkvist från orkestern adjungerades till styrelsens sammanträden under hösten. 
 

Styrelsen hade under året sex protokollförda sammanträden varav tre digitala eller delvis 

digitala möten. 

Johan Falk, Rune Larsson och Brita Löfgren Lewin utgjorde styrelsens 

finans/ekonomikommitté med ansvar att ge styrelsen råd i finansiella och ekonomiska 

frågor. 

Monika Hammar Granberg, Stefan Bohman, Peter Eriksson, Erik Höök och Margareta 

Risinggård utgjorde programråd för vänträffarna. 

Johan Falk och Maria Jerkland Åberg ansvarade för föreningens IT-frågor. Maria Jerkland 

Åberg var webbansvarig för föreningens hemsida. 

Stefan Bohman och Erik Höök ansvarade för föreningens reseverksamhet. 

 

Valberedning för årsmötet 2021: Martin Dworén, Nils-Göran Olve och Karin Schéle. 

Revisorer: 

Bo Suneson, extern revisor, tidigare auktoriserad, Barbro Husberg förtroendevald 

Suppleanter: Åke Pettersson, extern revisor, auktoriserad, Thomas Murray, förtroendevald 

 

Föreningens kansliuppgifter fördelades enligt följande:  

- Johan Falk - kassör och ansvarig för medlemsregistret 

- Monika Hammar Granberg - ansvarig för vänträffar och lyssnarcirkel 

- Maria Jerkland Åberg - vice kassör och webbredaktör för föreningens hemsida 

- Margareta Risinggård  - sekreterare, klubbmästare och ansvarig för 

   medlemsbladet Vänklang 
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Stipendier  

En viktig del av föreningens stöd till orkestern är de stipendier som föreningen årligen delar 

ut till medlemmar i orkestern. Stipendiaterna utsågs av en stipendienämnd som under året 

hade följande medlemmar: Barbro Holmberg, ordförande, Monika Hammar Granberg, 

Margareta Risinggård samt tre representanter från orkestern utsedda av Konserthusstiftelsens 

programråd. Från 2019 delas alla stipendierna ut via stipendiestiftelsen med undantag av 

Stefan Jacobsons pris som på donators önskan ligger kvar inom föreningen. 

Årets Filharmoniker är ett stipendium som ges till fast anställda i orkestern och som ”skall ha 

gjort särskilda insatser ägnade för orkesterns utveckling”. Till Årets Filharmoniker 2020 

utsågs Maria Frankel, kontrabas, och Michael Streiffert, trumpet. De fick 50 000 kronor 

vardera. Dessutom utdelades stipendium om 50 000 kronor från ”CH:s  Jubileumsdonation till 

minne av vänföreningens 30-årsjubileum 2017” till konsertmästare Joakim Svenheden. 

Diplom och blommor delades ut av medlemmen i stipendienämnden Peter Eriksson i 

samband med generalrepetitionen för Nobelkonserten den 8 december. Vänföreningens 

ordförande Barbro Holmberg hade därefter telefonkontakt med stipendiaterna. Stefan 

Jacobsons pris delades inte ut 2020. 

Föreningen delar även ut stipendier efter ansökningar från musikerna själva, till exempel för 

studieresor, vidareutbildning och musikinspelningar. Följande stipendier beviljades under 

året: 

- Blåsarkvintetten   6 000 kr för musikarrangemang till konsert 

- Slagverksstämman  20 000 kr för inköp av xylofon till  

   Orkesterakademien.  

- Orkesterakademien  15 000 kr för beställning av verk till digital 

   finalkonsert 

   

Aktiviteter 

Vänträffar 

Föreningens medlemmar bjöds in till en vänträff.  

24 februari 

 Den revolutionäre Beethoven  

 Författaren och journalisten Göran Greider 

 

 Hanna Dahlkvist, cello, och Darya Tchaikovsky, piano, spelade 

 Beethovens cellosonat nr 3. 

 

16 mars 

 Det planerade årsmötet ställdes in. 

 Årsmötet genomfördes med förslag till medlemmarna via e-post och vanlig 

 post. Medlemmarna hade möjlighet att lämna synpunkter. Protokoll skrevs den 

 15 oktober. 
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Lyssnarcirkel 

 

För våren planerade föreningen föreläsningsserien Lyssnarcirkeln med sex 

föreläsningstillfällen.  Endast ett av dessa kunde genomföras: 

 

2 mars   Porträtt av tonsättaren Lars-Erik Larsson.  

 Tom Sandberg, musikjournalist   

 

I slutet av november skickade föreningen ett erbjudande om en digital föreläsning  

”Nytt ska det vara! Nytt!” – Erik Höök, styrelseledamot i vänföreningen och chef för 

Strindbergsmuseet, talade om ”Framtidens musik”. 
       

 

Musikresor 

En planerad dagsresa till Västerås ställdes in. 

En resa i samband med Chopintävlingen i Warszawa i oktober ställdes in. Resan kommer att 

genomföras i oktober 2021 om pandemiläget så medger. 

 

Medlemsinformation 

Vänföreningens medlemsblad Vänklang utkom under året med sex nummer. 

Föreningen har publicerat aktuell information på www.vanforeningen.se.  
 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi redovisas i detalj i särskild årsredovisning och på samma sätt avger 

stipendiestiftelsen egen årsredovisning.  

 

Förslag till vinstdisposition 

Balanserat resultat  

Årets vinst      

   

 

Styrelsen föreslår att årets vinst om xx kr överförs i ny räkning. 

 

Stockholm 2021- 

 

På styrelsens vägnar: 

 

Barbro Holmberg  Margareta Risinggård 
ordförande   sekreterare  


