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Nu känns det att hösten är i antågande. Luften börjar bli så där ren 

och krispig och snart får vi också uppleva de fantastiska 

höstfärgerna när de gula, röda och orangea löven sakta dalar till 

marken. Men hösten innebär också att de invanda rutinerna 

återvänder. En ny ”säsong” startar och sommarens upplevelser har 

gett oss ny energi till att sätta nya mål och ta itu med höstens 

utmaningar. 

Denna höst är dock inte som andra höstar. Fortfarande gäller social 

distans och att vi bör undvika alltför stora sammanhang där många 

människor träffas. Vi var nog rätt många som i våras trodde att allt 

detta skulle vara över när hösten kom. Så blev det inte riktigt.   

Hur mycket vi än längtar efter att träffas, vi Vänner emellan, så måste vi ge oss till tåls ytterligare en tid. Det 

betyder dock inte att vår verksamhet ligger nere. Vi kommer under hösten att dela ut Årets filharmoniker-

stipendiet, vilket är en av våra höjdpunkter, både för oss själva och för orkestern. Vi kommer också att dela 

ut CH-stipendiet under hösten. 

Under hösten kommer vi inte att kunna arrangera en lyssnarcirkel. Vi har inte ännu gett upp hoppet om 

en vänträff i slutet av året, men det beror förstås på myndigheternas rekommendationer och hur läget 

ser ut på Konserthuset. 

Vi hade planerat en resa till Västerås redan nu i september, men den har ställts in. Däremot hoppas vi att 

kanske kunna genomföra resan i december. - Information om en resa i oktober till Warszawa - se nedan.  

Som ni vet så ställdes föreningens årsmöte in i våras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar ideella 

organisationer att skjuta upp sina årsmöten om det är möjligt eller genomföra dem digitalt. Ett digitalt möte 

är inte möjligt för oss, utan styrelsen har beslutat att genomföra årsmötet skriftligt istället (se nedan). 

Styrelsen har varit i kontakt med flera föreningar som framgångsrikt har genomfört sina årsmöten på det 

sättet. Det är självfallet inte optimalt. Det bästa hade varit att vi alla hade kunnat ses vid 

årsmötesförhandlingarna för att sedan lyssna på vacker musik. Men i tider som dessa får vi göra vad vi kan 

för att anpassa oss till rådande omständigheter.  

Tänk på att ditt medlemskap betyder mycket för orkestern! 

Vänföreningens styrelse/Barbro Holmberg, ordförande 

-  - - - - 

Chopintävlingen i Warszawa och resan i oktober i år är flyttad till 2021. Möjlighet finns för 

filharmonikervänner att åka på en musikresa till Warszawa 23-26  oktober 2020. . 

 Information: Central Europe Travel, Margareta Ejsymont, tel 08 441 7194. Anmälan senast den 1 oktober 
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Filharmonikernas vänner - Årsmöte 2020  
Med anledning av den rådande pandemin inställdes föreningens årsmöte den 16 mars 2020. Efter samråd 

med föreningens revisorer kommer årsmötet att genomföras via e-post/vanlig post. Medlemmarna får 

möjlighet att ta ställning till förslag till beslut – se nedan. 

 

Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse för 2019, årsredovisningar samt revisionsberättelser finns 

på föreningens hemsida www.vanforeningen.se. Om du inte har möjlighet att ta fram dokumenten kan du 

ringa 08-20 58 12 (röstbrevlåda) eller skriva till Vänföreningen, Konserthuset, Box 7083, 10387 

Stockholm, så ska vi se till att du får utskrifter. Om du har frågor kring de ekonomiska redovisningarna 

kontakta vår kassör Johan Falk, vanekonomi@konserthuset.se eller tel  0707 588 298. 

Om du instämmer i förslagen till beslut nedan behöver du inte göra något. Om du inte instämmer i 

föreslagna beslut, framför detta och lämna eventuella förslag till vannerna@konserthuset.se eller 

Vänföreningen, Konserthuset, Box 7083, 10387 Stockholm senast den 14 oktober. 

 

1.   Verksamhetsberättelse  
Förslag till beslut: Verksamhetsberättelsen fastställs och läggs till handlingarna 

 

2. Resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat  

Förslag till beslut: Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fastställs. Årets överskott om 

139 502 kr disponeras så att 100 000 kr överförs till Stipendiestiftelsen och 39 502 kr förs i ny räkning.  

3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2019  

Förslag till beslut: I enlighet med förslag från föreningens revisorer beviljas styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet- 

 

4. Fastställande av antalet styrelseledamöter  
Förslag till beslut: 11 ledamöter 

5. Val av styrelseordförande  
Förslag till beslut: Barbro Holmberg 

6. Val av övriga styrelseledamöter  
Förslag till beslut: 

Johan Falk (omval) 

Maria Jerkland Åberg (omval) 

Erik Höök (omval) 

Margareta Risinggård (omval) 

 

Valda för 2019-2020 

Stefan Bohman Falk  

Monika Hammar Granberg  

Rune Larsson  

Brita Löfgren Lewin 

 

 

Självskrivna enligt stadgar 

Stefan Forsberg,    

    konserthuschef 

Peter Eriksson,  

    orkesterns ordförande

7, Val av revisorer och revisorssuppleanter  
Förslag till beslut: 

Revisorer 

Bo Suneson, extern revisor (omval) 

Barbro Husberg, förtroendevald revisor (omval) 

 

 

Revisorssuppleanter 

Åke Pettersson, extern revisor (omval) 

Thomas Murray, förtroendevald revisor (omval) 

8. Val av valberedning för årsmötet 2020 
Förslag till beslut: 

Martin Dworén (omval) 

Nils-Göran Olve (omval) 

Karin Schéle (omval) 

 

9. Fastställande av årsavgift för 2021 
Förslag till beslut: oförändrad avgift 250 kr för en medlem, 350 kr för två på samma adress 

Styrelsen mottog inför det planerade årsmötet ett förslag från en medlem om förändrad medlemsavgift. 

Förslaget inkom i enlighet med stadgarna. Styrelsen bedömer att ett sådant förslag måste kunna 

diskuteras och olika synpunkter framföras och vägas mot varandra innan ett beslut fattas. Styrelsen 

föreslår därför bordläggning av medlemsförslaget tills årsmöte med medlemsnärvaro kan genomföras. 

http://www.vanforeningen.se/
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