
Verksamhetsberättelse 2018 för Järfälla Symfoniorkesters Vänner 
 
 
Järfälla Symfoniorkesters Vänner startade våren 2010 och har nu vuxit till nästan 
300 medlemmar.  
 
 
1. STYRELSE 
Styrelsen har under 2018 haft följande sammansättning:  
  
Ordförande  Lena Uhlin   
Sekreterare  Irmgard Palm   
Kassör  Jan Hjort 
Ledamot 1 Gunnar Skoglund 
Ledamot 2 Gunnel Alkestrand 
 
 
Adjungerad representant från Symfoniorkestern har varit Göran Svensson. 
 
Revisorer har varit Barbro Gutfelt och Arne Vallberg.  
Föreningen har tecknats av Lena Uhlin och Jan Hjort var för sig.  
Valberedning består av Yvonne Ekdahl och Maj-Britt Norén 
Hedersordförande Björn Lundahl 
Hedersledamot Wille Sundling.  
 
 
2. STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret utöver årsmötet. 
 
3. MEDLEMSANTAL  
Antalet bokförda medlemmar vid årsskiftet uppgår till knappt 300 personer.  Vi har 
fortfarande ingen registrerad företagsmedlem. 
 
4. MEDLEMSAVGIFTER  
Medlemsavgiften för år 2018 var 150 kronor för enskild medlem och 200 kronor för 
familjemedlemskap. För företag gäller 1000kronor.Avgiften för 2019 är oförändrad. 
 
5. EKONOMISK REDOVISNING  
Bokföring, redovisning och medlemshantering m.m. registreras och redovisas i ett 
datoriserat system.(VISMA förening) 
Den ekonomiska redovisningen framgår av separat eget dokument.   

 
6.  ÅRSMÖTE 
Detta är det nionde årsmöte.  
  
7.  HEMSIDAN  
En hemsida för Vänföreningen återfinns under Symfoniorkesterns hemsida och 
uppdateras några gånger per år med hjälp av Symfoniorkesterns IT-ansvarige.  
 
 
 

      



8. VERKSAMHET 2018 

I samband med konserterna har Vänföreningen bidragit med affischering, skyltning, 
annonsering, iordningställande av konsertlokal, och lotteriförsäljning. 
Vänföreningen svarade även som vanligt för kuvertering, portokostnader samt 
utskick av Generalprogrammet för 2018-19. 
 
Verksamheten har präglats av fortsatt rekrytering av nya medlemmar vilket sker i 
huvudsak i anslutning till Symfoniorkesterns uppskattade konserter och en 
särskild satsning på marknadsföring med en marknadsföringsplan.  

 

Vänföreningen har bidragit med 1175 kronor till en banderoll som sätts upp 
i samband med konserterna i ankomsthallen till konsertlokalen. 
 

Den 29 oktober genomförde Vänföreningen en mycket uppskattad 

musiksoaré med temat Mozart på ”Stiftelsen för Musikkulturens Främjande”. 
Vänföreningen hade engagerat pianisten Christopher Hästbacka, violinisten 
Fritiof Palm och sopranen Cathrine Ruud som bjöd på en högklassig 

underhållning för ett 70-tal åhörare. Wille Sundling knöt ihop kvällen på 
sedvanligt trevligt och humoristiskt sätt. 
Wille Sundling, Fritiof Palm, Stefan Holm och Christina Öhrling bjöd på en 

bejublad överraskning med en parodi på Mozartmusik. I pausen fick vi 
tillfälle till mingel över ett glas vin och goda hemgjorda ”snittar”. 

 
9.  PUK-FONDEN 
 

Vänföreningen hade tillsammans med orkestern bildat en fond för att samla 

in medel för orkesterns inköp av två pukor. Totalt har Vänföreningen under 
2017 – 2018 samlats in 38 427 kronor till Pukfonden, som betalat 35 500 
kronor till Järfälla Symfoniorkesters för inköp av två pukor. Vid konserten 

den 6 oktober gavs en Wienklassik festkonsert med invigning av de nya 
pukorna. Till pukinvigningen hade Fritiof Palm komponerat en pukkonsert  

”Percussion Possession” som spelades av orkestern vid tillfället. Fritiof Palm 
dirigerade själv detta stycke. 
 
10.    SLUTORD  
Syftet med Järfälla Symfoniorkesters Vänner är att sprida kännedom om Järfälla 
Symfoniorkester samt att vara ett praktiskt stöd för orkesterns verksamhet. Genom 
att bidra till spridandet av kunskaper om Symfoniorkesterns verksamhet och 
musikskapande vill Vänföreningen skapa resurser för orkesterns fortbestånd och 
utveckling. Vänföreningen skall även efter behov och önskemål arrangera bl.a. 
studiecirklar, konsertbesök och resor allt för att öka intresset för konsertmusik.  
 
Våra ”sponsorer” som under året generöst bidragit med fina lotterivinster har sedan 
tidigare varit 

 ICA Kvantum Viksjö 

 Klackenbergs Bokhandel 

 BJ Mode Man & Woman 

 Hemköp Stäket 

 LjusExperten  

 Marios Shop Euroflorist 

 Frances Bistro & Bar, Viksjö 



 Mjuka Fötter av Camilla 
 

Före varje konsert har sponsorerna fått brev med information om kommande 
konsert och solister. 
Efter varje konsert har varje företag fått ett tackbrev med information både om den 
konsert som just varit och en information om kommande konserter. 
Lotteriintäkterna går till framtida stipendier för utveckling av orkestern samt våra 
musiker. 
Duktiga skolelever har ordnat kaffe med hembakat bröd åt oss i pauserna. 
Ett stort tack till alla som skänkt pengar till Pukfonden ! 
Ett tack till alla er som ställt upp och hjälpt till med affischering samt ”dukning” 
före konserterna. 
 
Avslutningsvis vill vi naturligtvis även tacka orkesterns medlemmar för många 
trevliga konserter. Tack vare er får vi möjligheter att på hemmaplan här i 

Jakobsberg njuta av skön musik. 

 
Järfälla i januari 2019 

 
Lena Uhlin Irmgard Palm  Jan Hjort 
Ordf.  Sekreterare Kassör   
 
 
 
Gunnar Skoglund Gunnel Alkestrand 
Ledamot              Ledamot       
 

 


