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Vänklang
APRIL 2021
Kära Filharmonikervänner
Det har varit ett tungt år för alla. Det känns visserligen inte bra att inleda en
vårhälsning till er på detta sätt, men det måste nog ändå sägas. I ett års tid
har våra liv, vårt samhälle och vår Vänförening påverkats av den pandemi
som fortfarande begränsar oss i vårt dagliga liv.
Men trots pandemin har Vänföreningen ändå upprätthållit delar av
verksamheten. Stipendier har delats ut, stipendier som kanske mer än
någonsin har behövts för att stödja orkestern. - Vi vill gärna tala om att
föreningen från en medlem fått en generös donation som gör att vi kan ge
ökat stöd till orkestern. - Vidare har vi erbjudits digitala föreläsningar. Till
detta ska läggas att i allas vår isolering har vi kunnat njuta av Konserthusets
fantastiska digitala konserter som jag hoppas att så många som möjligt av er
kan ta del av. Mer om verksamheten finns i föreningens
verksamhetsberättelse på vår hemsida www.vanforeningen.se

Sveriges nationalblomma –
den lilla blåklockan

Snart är de flesta av oss vaccinerade. Nu blir livet lättare. Konserthusets portar slår upp och vi vänner kan
träffas igen. Även om det fortfarande känns kyligt så är det ändå vår i luften. Fåglarna kvittrar, snödroppar
och krokusar har kommit upp. Snart blommar vår nya nationalblomma – den lilla blåklockan. Så nu gäller
det att inte falla på målsnöret. Håll i och håll ut! Snart ses vi igen.
Vi genomför årsmötet 2021 på samma sätt som förra året - via e-post och vanlig post.
Se sid 2 i denna Vänklang.
Vänföreningens styrelse/Barbro Holmberg, ordförande

Digitala föreläsningar
Alla som har lämnat e-postadress till oss kommer att få information om tre
musikföreläsningar av Måns Tengnér :
 Sankta Cecilia- musikens skyddshelgon
 Debussy och havet
 Don Quijote i musiken
Länkar till föreläsningarna kommer att vara tillgängliga fr o m den 31 mars,
28 april resp 27 maj och ligga kvar en månad.
Om vi inte har din e-postadress meddela gärna på vannerna@konserthuset.se

Måns Tengnér

Medlemsavgift
Vi tackar alla medlemmar som efter vårt brevutskick med inbetalningskort har skickat in medlemsavgiften
– och ser fram emot fler inbetalningar. Medlemskorten kommer att sändas ut senare i samband med
inbjudan till aktivitet då de behöver visas upp.
Om du har frågor hör av dig till vannerna@konserthuset.se eller röstbrevlåda tel 08-20 58 12.
I den tid vi har nu med alla begränsningar behöver en orkester sina vänner mer än någonsin!
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Filharmonikernas vänner - Årsmöte 2021
Med anledning av Corona-pandemin genomförs föreningens årsmöte 2021 på samma sätt som årsmötet
2020 via e-post/vanlig post. Medlemmarna får möjlighet att ta ställning till förslag till beslut – se nedan.
Verksamhetsberättelse för 2020, årsredovisning, revisionsberättelse samt förslagen till beslut finns på
föreningens hemsida www.vanforeningen.se. Om du inte har möjlighet att ta fram dokumenten kan du tala
in på vänföreningens röstbrevlåda tel 08-20 58 12 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 25 april.

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
212 469 kr disponeras så att 100 000 kr överförs till Stipendiestiftelsen, 6 500 kr reserveras för Stefan
Jacobsons fond och 105 969 kr förs i ny räkning.
3.
Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
Förslag till beslut: Enligt förslag från föreningens revisorer beviljas styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

4.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Förslag till beslut: ordförande plus 10 ledamöter

5.

Val av styrelseordförande

Förslag till beslut: Barbro Holmberg väljs för 2021 (omval)

6.

Val av övriga styrelseledamöter

Förslag till beslut:
Väljs för 2021-2022
Stefan Bohman Falk (omval)
Monika Hammar Granberg (omval)
Rune Larsson (omval)
Brita Löfgren Lewin (omval)

7.

Valda för 2020-2021
Johan Falk
Maria Jerkland Åberg
Erik Höök
Margareta Risinggård

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Förslag till beslut:
Revisorer
Bo Suneson, extern revisor (omval)
Barbro Husberg, förtroendevald revisor (omval)

8.

Revisorssuppleanter
Åke Pettersson, extern revisor (omval)
Bo Leander, förtroendevald revisor (nyval)

Val av valberedning för årsmötet 2022

Förslag till beslut:
Martin Dworén (omval)

9.

Självskrivna enligt stadgar
Stefan Forsberg,
konserthuschef
Peter Eriksson,
orkesterns ordförande

Nils-Göran Olve (omval)
Karin Schéle (omval)

Fastställande av årsavgift för 2022

Förslag till beslut: oförändrad avgift 250 kr för en medlem, 350 kr för två på samma adress.
Styrelsen mottog inför det planerade årsmötet 2020 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. Årsmötet
beslutar enligt styrelsens förslag att bordlägga medlemsförslaget tills årsmöte med medlemsnärvaro kan
genomföras.
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