
Verksamhetsberättelse 2021 för Järfälla Symfoniorkesters Vänner 
 
 
Järfälla Symfoniorkesters Vänner startade våren 2010 och har nu vuxit till drygt 
300 medlemmar.  
 
 
1. STYRELSE 
Styrelsen har under 2020 haft följande sammansättning:  
  
Ordförande  Lena Uhlin   
Sekreterare  Irmgard Palm   
Avgående kassör  Jan Hjort 
Tillträdande kassör Gunnar Skoglund 
Ledamot 1 Gunnel Alkestrand 
 

Adjungerad representant från Symfoniorkestern har varit Göran Svensson. 
 
Revisor har varit Barbro Gutfelt  
Föreningen har tecknats av Lena Uhlin och Jan Hjort var för sig.  
Valberedning består av Yvonne Eklund och Maj-Britt Norén 
Hedersordförande Björn Lundahl 
Hedersledamot Wille Sundling.  
 
 
2. STYRELSESAMMANTRÄDEN 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 endast haft styrelsesammanträden 
genom mail på grund av Corona epidemin. 
 
3. MEDLEMSANTAL  
Antalet bokförda medlemmar vid årsskiftet uppgår till över 300 personer.   
 
4. MEDLEMSAVGIFTER  
Styrelsen beslutade att ingen medlemsavgift skulle tas ut för 2021 på grund av att 
flertalet konserter blivit inställda på grund av Corona-epidemin under 2020 och 
2021.Unde hösten 2021 har många medlemmar betalt in medlemsavgift för 2022. 
 
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 
Under 2020 hölls inget formellt årsmöte avseende 2019 års verksamhet p.g.a. 

pandemin. Styrelsen fortsatte sitt arbete utan något formellt val. Årsmötet för 
verksamhetsåret 2020 ägde rum den 9 oktober 2021 då även årsmötet godkände 
årsmötesprotokollet för verksamhetsåret 2019.Den första konserten under 2021 
kunde äga rum först den 9 oktober. 
  
7.  HEMSIDAN  
En hemsida för Vänföreningen återfinns under Symfoniorkesterns hemsida och 
uppdateras några gånger per år med hjälp av Symfoniorkesterns IT-ansvarige.  
 



 
 

      
8. VERKSAMHET 2021 
Generalprogrammet för 2021/2022 kunde distribueras till medlemmarna under 
hösten. Endast två konserter kunde genomföras under hösten 2021den 9 oktober 
och den 20 november, alla övriga planerade konserter blev inställda på grund av 
pandemin. I samband med konserterna under hösten 2021ordnades lotterier med 
vinster från vänföreningens sponsorer. 
 
9.    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.  
 
 

 
Järfälla i januari 2022 
 

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


