
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Verksamhetsberättelse Gävle Symfoniorkesters Vänner 

Verksamhetsåret 2015 

Styrelse: 

Ingrid Iremark   ordförande 

Tomas Attorps     vice ordförande, vänträffsansvarig  

Ingalill Raela    kassör 

Christina Markstedt   sekreterare 

Kerstin Monk     redaktör Gehör, medlem i programrådet  

Christina Hygge      redigerare Gehör 

Inger Engsjö                            distribution Gehör 

Adjungerade till styrelsen: 

Beryl Lunder     konserthuschef (t o m aug 2015)  

Eileen Thormodsen  orkesterrepresentant 

Lauriane David  orkesterrepresentant 

Örjan Hans Ers   orkesterchef/konserthuschef (från sep 2015)  

                 

Revisorer: Ulf Roupé, Ingemar Lundén. Suppleant Haung Xiansong 

Valberedning: Ulla-Britta Hjort, sammankallande, Göran Larsson, Rurik 

Löfmark 

Reseansvarig: Birgitta Zetmann 

Medlemmar: Under året har 41 nya medlemmar tillkommit och 

medlemsantalet är 524.  Föreningen har nio företagsmedlemmar. 

Verksamheten: 

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2015 haft möten den 12 januari, 23 

februari, 17 mars, 27 april, 4 juni, 18 augusti, 8 oktober, 18 november och 

12 december. 

Årsmötet. Vid årsmötet den 17 mars på Slottet valdes Ingrid Iremark till 

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

Christina Hygge och Inger Engsjö. Tomas Attorps, Kerstin Monk och 

Ingalill Raela är valda till 2016. 



Årsmötet tackade avgående ordföranden landshövding Barbro Holmberg 

för hennes insatser under de gångna åtta åren och utsåg henne till 

hedersledamot i GSV samt önskade henne lycka till i Stockholm. 

Föreningens två stipendiater Mats Olofsson, cello, och Ulf Nilsson, fiol,  

med konserthuschefen Beryl Lunder på piano framträdde vid det 

välbesökta årsmötet. 

Vänträffar. Under 2015 har styrelsen ordnat tre vänträffar med ett 40-tal 

deltagare vid varje träff.  

 Den 11 februari hölls årets första vänträff med pianisten Roland 

Pöntinen som inbjuden gäst. Efter middag på  Restaurant Gourmet  

Blå talade och musicerade Roland Pöntinen i Bo Linde-salen och 

bjöd frikostigt på smakprov ur sin reportoar.  

 Den 23 september gästades vi av blockflöjtssolisten Dan Laurin i 

sällskap med hustrun Anna Paradiso, som spelar cembalo, och Vito 

Palumbo, kompositör till fredagskonsertens uruppförande. Dan 

Laurin berättade om sitt val av soloinstrument och vilka krav som 

ställs på det i förhållande till stor orkester. Blockflöjt och cembalo 

förknippas vanligtvis med barockmusik. Dan Lauruin och Anna 

Paradiso berättade om det speciella med denna musik, där det varken 

finns tempobeteckningar eller notvärden.  

 Gäst vid årets sista vänträff  den 1 december var Patrik Håkansson, 

orkesterns solofagottist. Patrik hade satt ihop ett mycket intressant 

och lärorikt program till vänföreningen. Han berättade om och 

spelade musik av tonsättarna Camille Saint-Saens, Paul Hindemith 

och Alexander Tansman. Ackompanjerade på piano gjorde Lennart 

Wallin. 

Resor. Under verksamhetsåret har två resor genomförts. 

 Den 4-8 maj ordnade vänföreningen en sedan länge efterlängtad resa 

till Helsingfors.På programmet stod såväl musikaliska upplevelser 

som museibesök och sightseeing i staden. Resan gick med buss från 

Gävle till Värtahamnen och överfart med Silja Line till Helsingfors. 

Första kvällen fick deltagarna njuta av Verdis Aida i Helsingfors 

moderna operahus efter det att Birgitta Zetmann givit oss en kort 

introduktion till verket. Dag två besöktes Atheneum konstmuseum 

och på kvällen var det konsert med Helsingfors stadsorkester i det år 

2011 invigda Musikhuset. På programmet stod verk av Beethoven, 

Mendelssohn och Sibelius. Tredje och sista dagen gjordes en utflykt 

till Träskända utanför Helsingfors där Aino och Jean Sibelius hem, 



Ainola, är beläget, numera museum i finska statens ägo. 

Eftermiddagen ägnades åt ”fria aktiviteter”. I resan deltog 50 

medlemmar. 

 Den 3 oktober var det dags för ännu en musikresa, denna gång till 

Stockholm och Kungliga Operan och en föreställning av Richard 

Strauss kärlekskomedi Rosenkavaljeren. Rollen som marskalkinnan 

Marie Thérèse gjordes av Malin Byström och för regin svarade den 

tyske regissören Christof Loy. På hemväg, efter föreställningen, 

intogs en god middag på restaurang Haga Forum i Hagaparken. I 

musikresan till Stockholm deltog 58 vänner. 

Stipendier. Vid konserten den 20 november delade ordföranden Ingrid 

Iremark ut GSV:s årliga stipendier. I år gick det till två av orkesterns 

violinister, konsertmästaren Peter Olofsson och andreviolinisten Josef 

Cabrales Alin. De fick motta en check om vardera 8 000 kronor och varsin  

årsprenumeration av tidningen Opus. 

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer under 2015 

och har distribuerats till föreningens medlemmar, orkestern och tjänstemän 

och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd. 

Hemsida. Föreningens hemsida har legat nere i väntan på att få möjlighet 

att ingå i Konserthusets nya hemsida. Vänföreningen har under året haft   

en presentationssida på Konserthusets gamla hemsida. 

Medlemsrekrytering och -kontakt.  En ny uppdaterad informationsfolder 

om GSV har tagits fram och delades flitigt ut under den av Gävle kommun 

anordnade gratiskonserten vid Gasklockorna den 29 augusti. Styrelsen var 

på plats med en monter för aktiv medlemsrekrytering och hade även ett 

musikquiz, som var mycket uppskattat. Aktiviteten vid Gasklockorna 

resulterade i att föreningen fick åtskilliga nya medlemmar.  

Informationsfoldern har liksom tidigare år skickats ut till personer som 

tecknat abonnemang på någon av orkesterns konsertserier och som tidigare 

inte är medlemmar. Foldern finns också i Konserthusets reception.  

Styrelseledamöter har vid ett antal konserter delat ut foldrar och sålt CD-

skivor som ett led i vår medlemsrekryterings-  och 

informationsverksamhet.  

Övrigt. Andra helgen i september samlades företrädare för landets 

symfoniorkestrars vänföreningar för sedvanliga mötesförhandlingar och 

erfarenhetsutbyte i Malmö. Från Gävle deltog vice ordföranden Tomas 

Attorps. Deltagarna fick njuta av Beethovens första pianokonsert i det nya 

konserthuset Malmö Live.  



Avtackning av Beryl Lunder. Ordföranden och delar av styrelsen deltog i 

avtackningen av konserthuschefen Beryl Lunder den 24 augusti.  Ingrid 

Iremark höll tal och Lunder fick blommor och en gåva av föreningen. 

Budget: Årets överskott uppgår till nästan 9 000 kronor, vilket är ca 3500 

kronor mer än föregående år. Turnéfonden uppgick vid utgången av 2015 

till 760 843 kronor. Föreningen har på sedvanligt sätt fört över 20 000 

kronor av egna medel till turnéfonden. 

Gävle 2016-02-22 
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