Verksamhetsberättelse 2021
Föreningen Filharmonikernas vänner
802012-3959
Styrelsen för Föreningen Filharmonikernas Vänner får härmed avge verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.
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 även under 2021 i hög grad av Covid19-pandemin.
Verksamheten med publik var under våren inställd.
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Medlemmar
Den 31 december 2021 hade föreningen 1 237 medlemmar. Vid samma tid 2020 hade
föreningen 1 475 medlemmar.

Styrelsens arbete
Styrelsens sammansättning (valda för år):
Barbro Holmberg
Stefan Bohman
Margareta Risinggård
Johan Falk
Maria Jerkland Åberg
Monika Hammar Granberg
Erik Höök
Rune Larsson
Brita Löfgren Lewin

(2021)
(2021-2022)
(2020-2021)
(2020-2021)
(2020-2021)
(2021-2022)
(2020-2021)
(2021-2022)
(2021-2022)

– ordförande
– vice ordförande
– sekreterare
– kassör
– vice kassör

Stefan Forsberg - konserthuschef
Peter Eriksson - orkesterns ordförande t o m våren 2021
Anders Haag – orkesterns ordförande fr o m hösten 2021
Hanna Dahlkvist från orkestern adjungerades till styrelsens sammanträden under året.
Styrelsen hade under året sju protokollförda sammanträden varav fyra 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, Bo Leander, 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, 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. Från 2019 delas alla stipendierna
ut via stipendiestiftelsen med undantag av Stefan Jacobsons pris som på donators önskan
ligger kvar inom föreningen.
Vid konserten den 24 november delade vänföreningens ordförande Barbro Holmberg ut
stipendier och pris.
Årets Filharmoniker är vänföreningens medlemmars stipendier, som ges till fast anställda i
orkestern och som ”skall ha gjort särskilda insatser ägnade för orkesterns utveckling”. Till
Årets Filharmoniker 2021 utsågs Erik Stenborg, bastrombon ( 50 000 kr) och Claudia
Bonfiglioli, violin II (50 000 kr).
Stefan Jacobsons pris till Fritz och Wega Jacobsons minne för 2020 resp 2021 delades ut till
Steven Svensson,viola (41 000 kr) och Helena Valeberg Sunding, violin I (41 000 kr).
Stipendium från CH:s Jubileumsdonation till minne av vänföreningens 30-årsjubileum mottgs
av Erik Rodell, oboe/engelskt horn (50 000 kr).
Föreningen delar även ut stipendier efter ansökningar från musikerna själva, till exempel för
studieresor, vidareutbildning och musikinspelningar. Följande stipendier beviljades 2021
-

Andreas Ahlin, flöjt, för inköp av traversflöjt
oboestämman för besök till oboefabriker i Frankrike
violastämman för resa till Utö under intensivveckan

ca 20 000 kr / € 1935
40 000 kr
35 000 kr

Aktiviteter
Vänträffar
26 oktober

Wilhelm Stenhammar – en nationaltonsättare?
Erik Höök och Stefan Bohman om Stenhammars folkbildande konserter och om
konflikterna med Verner von Heidenstam om kantaten Ett folk.
Martin Sturfält spelade tidiga pianostycken av Stenhammar.

13 december Julens musikaliska herdar
Musikvetaren Måns Tengnér kåserade kring olika exempel på hur tonsättare
genom århundradena har försökt fånga eller spegla karaktären av herdarnas
pastorala säckpipstoner i julmusik.
Josep Castanyer Alonso, Anna Riikonen och Darya Tchaikovsky spelade
Bohuslav Martinů, Trio för Flöjt, Cello och Piano, H. 300
Alberto Ginastera, Pampeana No.2, Rapsodi, Op. 21 för Cello och Piano
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Lyssnarcirkel
Medlemmar som anmält e-postadress erbjöds fem digitala föreläsningar av musikvetaren
Måns Tengnér. Under vår och höst skickades länkar:
Sankta Cecilia- musikens skyddshelgon,
Debussy och havet
Don Quijote i musiken
Om tre ryska kompositörer: Milij Balakirev, Alexander Borodin samt Nikolaj RimskijKorsakov.
Musikresor
En resa i samband med Chopintävlingen i Warszawa i oktober genomfördes med 25 deltagare
från vänföreningen.

Medlemsinformation
Vänföreningens medlemsblad Vänklang utkom under året med tre 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
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att 100 000 kr överförs till föreningens
stipendiestiftelse och 4 500 kr belastar för Jacobsons fond samt att 13 620 förs i ny räkning.
Stockholm 2022-03-11
På styrelsens vägnar:
Barbro Holmberg

Margareta Risinggård

ordförande

sekreterare
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