
Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner 

Verksamhetsåret 2013 

Styrelsen har under året utgjorts av: 

Barbro Holmberg    ordförande 

Tomas Attorps     vice ordförande  

Ingalill Raela    kassör 

Christina Markstedt   sekreterare 

Kerstin Monk     redaktör Gehör 

Christina Hygge      ledamot 

Inger Engsjö       ledamot 

Dessutom har följande personer deltagit vid ett eller flera av styrelsens 

möten: 

Beryl Lunder     konserthuschef  

Eileen Thormodsen  musikerrepresentant 

Helena Wahlund  musikerrepresentant 

Örjan Hans-Ers   orkesterchef 

Mikael Forsblom   kommunikationschef 

 

 

Styrelsen har under året haft  6 möten: 23 februari, 19 mars, 6 maj, 3 juni,  

18 september, 5 november. Dessutom var styrelsen med på orkesterns resa 

till Mariehamn där den gav sin första konsert av fem i enlighet med det 

avtal orkestern tecknat med Landskapsregeringen på Åland.   

Vid årsmötet 19 mars på Slottet omvaldes Barbro Holmberg till ordförande 

på ett år. Därutöver omvaldes på två år Christina Markstedt, Christina 

Hygge och Inger Engsjö. Tomas Attorps, Ingalill Raela och Kerstin Monk 

är valda till 2014. Tomas Attorps har varit vänföreningens representant i 

programrådet och huvudansvarig för vänträffarna.  

Birgitta Zetmann har varit huvudansvarig för GSV:s musikresor 

I slutet av mars ordnade vänföreningen en musikresa till Oslo med ett 

fullspäckat program; visning av operahuset och föreställning på kvällen, 

besök på KonTikimuséet, stadsrundtur, Munchmuséet och Verdis Requiem 

framfört av Oslos Filharmoniska orkester med kör, och mycket, mycket 

annat. På hemvägen gjordes ett stopp i Karlstad för besök på Lars Lerins 

utställning.I november gick musikresan till Stockholm och Tjajkowskijs 

balett Svansjön på Kungliga Operan. 



Kvällen avslutades med middag på restaurang Trattoria Commedia i 

Uppsala. 

Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat tre vänträffar.                           

Den första skedde i samarbete med Humanisktiska samfundet och ägnades 

åt Constanze Mozart. Inbjuden var författaren Viveca Servatius som skrivit 

en bok om Mozarts hustru. Föredraget inramades av mozartmusik framförd 

av en stråkkvartett ur orkestern. 

I april gästades vänföreningen av Tobias Carron, flöjtist och professor vid 

Kungliga Musikaliska Högskolan i Stockholm. Dessutom är Tobias sedan 

många år konstnärlig ledare för Sandvikens Kammarmusikfestival. För 

vännerna spelade Tobias ett litet stycke av Carl Nielsen, vars flöjtkonsert 

stod på programmet vid kommande fredagskonsert och med Tobias som 

solist. 

Årets sista vänträff på Restaurang Gourmé Blå hade som gäst 

operasångerskan Ann-Marie Backlund. Hon sjöng sånger av Wagner och 

berättade om sin karriärresa från Bjuråker i Hälsingland till 

Göteborgsoperan och operahus i både Tyskland och Frankrike. Under 

kvällen överraskades vännerna av ett oannonserat framförande av Eugen 

Maguid som med sin bas accompanjerades av pianisten Lennart Wallin. 

Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer. Gehör finns också 

på föreningens hemsida www.gavlesymfoniorkestersvanner.com.  

Vid konserten den 15 november delade ordförande Barbro Holmberg ut 

Gävle Symfoniorkesters Vänners årliga stipenier som i år gick till Per 

Nilsson, som spelar fagott och kontrafagott i orkestern och kontrabasisten 

Karin Hansson Lasses. De fick motta en check om vardera 7 000 kr och en 

årsprenumeration av musiktidningen Opus. 

Som ett led i medlemsrekryteringen delades, liksom i fjol, GSV.s 

informationsbroschyr ut till personer som tecknade abonnemang på någon 

av orkesterns konsertserier och som tidigare inte är medlemmar. Foldern 

har även delats ut i samband med konserter och vid orkesterns framträdande 

i Boulongerskogen.Medlemsantalet är nu uppe i 492 medlemmar, en ökning 

med 20 personer mot i fjol vid samma tid. Stödjande  företag är nio. 

Föreningens medlemmar har liksom tidigare år haft möjlighet att köpa CD 

skivor med klassisk musik med 10% rabatt hos Allatiders Skivhandel. 

Styrelsen sålde också skivor i samband med några konserter vilket givit ett  

 

http://www.gavlesymfoniorkestersvanner.com/


visst tillskott i kassan och utgjort ett bra tillfälle att synas och värva nya 

medlemmar till vår förening. 

Årets överskott har uppgått till nästan 14 000 kronor vilket är c:a 1000 

kronor mer än förra året, 2012. Turnéfonden uppgick vid utgången av 2013 

till sammanlagt 666 000 kronor. Ökningen under året uppgick till 36 600 

kronor varav 6 900 kronor utgörs av gåvor. Räntan uppgick till 9 712 

kronor. GSV har på sedvanligt sätt fört över 20 000 kronor av egna medel 

till Turnéfonden. 

 

  

 

Gävle den 29 januari 2014 

 

 

Barbro Holmberg         Tomas Attorps          Ingalill Raela  

 

 

Christina Markstedt         Kerstin Monk        Christina Hygge    

 

 

Inger Engsjö 

 


