
 

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner 

Verksamhetsåret 2014 

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      layout Gehör 

Inger Engsjö       distrubition Gehör 

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 

 

Styrelsen har under 2014 haft 6 styrelsemöten; den 29 januari, 19 mars, 

23 april, 4 juni, 8 september, 3 november. 

 

Vid årsmötet den 19 mars på Slottet omvaldes Barbro Holmberg till 

ordförande på ett år. Därutöver omvaldes på två år Tomas Attorps, Ingalill 

Raela Kerstin Monk. Christina Markstedt, Inger Engsjö och Christina 

Hygge är valda till 2015.  

Tomas Attorps har varit huvudansvarig för vänträffarna och Kerstin Monk 

vänföreningens representant i programrådet. 

 

Birgitta Zetmann har ansvarat för GSV:s musikresor. 

 

På årsmötet uppmärksammades också föreningens 30-års jubileum med 

lättare förtäring, dryck och berättelser från medlemmar som var med vid 

bildandet av GSV.  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat tre vänträffar; den 23 

januari gav Glenn Larsson oss ett smakprov på vad vi kunde förvänta oss 

vid uruppförandet av konserten Drum for your life,ett verk skrivet av 

Daniel Hjort för slagverk och orkester och i nära samarbete med Glenn.  



 

 

 

Den 20 maj fick vi stifta bekanskap med den danska harpisten  

Vibeke Frank, som berättade om sitt liv som frilansande harpist och om sitt 

instrument. Tillsammans med Elileen Thormodsen, hornist i orkestern, 

framförde de både  klassiska verk och lättare underhållningsmusik. 

 

Sista vänträffen för året, den 25 november, hade vi stämt möte med Faust, 

dvs bjudit in Peter Oskarsson att berätta om den kommande föreställningen 

i Gasklockan där Folkteatern, Gävle Symfoniorkester och Skottes 

Musikteater ska framföra Faust med nyskriven musik av Oskar 

Humlebo.Inte så nyskriven musik, men musik av en man, Gås-Anders, som 

liksom Faust, ska ha sålt sin själ till djävulen, berättade och spelade Görgen 

Antonsson för vännerna. 

 

Årets musikresa gick till Berwaldhallen den 10 maj för att avnjuta 

Rachmaninovs 3:e pianokonsert med den ryske pianisten Alexei Volodin 

och Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av Juraj Valcuha. Efter 

konserten intogs en middag på restaurang Ulla Winblad på Djurgården och 

därefter hemresa till Gävle. 

 

Den 25 september fanns möjlighet för vännerna att följa med orkestern till 

Mariehamn på Åland och lyssna på Gävle Symfoniorkesters framförande av 

Symphonic Stomp of Sweden tillsammans med riksspelman Görgen 

Antonsson under ledning av Mats Rondin samt besöka Ålands 

konstmuseum. 

 

Sveriges orkestrars vänföreningar träffas regelbundet ungefär vartannat år 

med ett rullande värdskap och i år var turen kommen till Gävle 

Symfoniorkesters Vänner. Representanter  från sju vänföreningar deltog i 

mötet som avhandlade några för vänföreningarna gemensamma sakfrågor 

ss ekonomi, medlemsrekrytering, programverksamhet m.m. Särskilt 

välkomnades den nybildade vänföreningen Dalasinfoniettans Vänner 

(DSV) som deltog för första gången. 

På kvällen fick deltagarna uppleva Jamie Martín både som solist i Bach svit 

i h-moll och som dirigent i Bartók symfoni nr 4. ”En prestation utöver det 

vanliga” kommenterade några gäster imponerat. 

 

 

Vid konserten den 4 december delade ordförande Barbro Holmberg ut 

Gävle Symfoniorkseters Vänners årliga stipendier som i år gick till cellisten 



Katarina Lysell och violinisten Ulf Nilsson. De fick motta en check om 

vardera 7000 kr och en årsprenumeration av musiktidningen Opus.  

 

 

 

Dessvärre visade det sig att Katarina redan erhållit ett stipendium 2005 

varför styrelsen beslutade att 2014 års stipendium i stället skulle gå till 

Mats Olofsson. 

 

Medlemsbladet Gehör har utkommit med 4 nummer under 2014. 

Uppmaningar i Gehör till medlemmarna att lämna e-postadress har gjort att 

styrelsen nu lätt kan nå c:a 125 medlemmar med information och 

påminnelser. Föreningens hemsida har legat nere beroende på att det 

företag som har gett support har upphört. Konserthuset arbetar med att ta 

fram en ny hemsida för sin verksamhet och styrelsen för samtal om att GSV 

skulle kunna finnas med på den. 

 

Som ett led i medlemsrekryteringen delades som  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 493 medlemmar, vilket i 

är detsamma som i fjol sånär som på + en person. Stödjande  företag är 9 st. 

 

Årets överskott har uppgått till c:a 5 500 kronor vilket är drygt 8000 kr 

mindre än 2013. Det sämre resultatet beror dels på att vi under året ordnat 

en Vänföreningsträff dels på att vi gjort inköp av kuvert och 

inbetalningskort som kommer att räcka i tre år. GSV har på sedvanligt sätt 

fört över 20 000 kronor av egna medel till Turnéfonden som nu uppgår till 

705 382 kr. 

 

Gävle  februari 2015-02-08 

 

 

 

Barbro Holmberg  Tomas Attorps Ingalill Raela 

 

 

 

Christina Markstedt Kerstin Monk Christina Hygge 

 

 

 



Inger Engsjö 

 
   


