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Medlemmar: Föreningen har 536 medlemmar och 8 företagsmedlemmar. 

Verksamheten: 

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2017 haft möten den 25 januari, uari, 

15 mars, 27 mars, 2 maj, 8 juni, 18 augusti, 25 september, 14 november 

och 19 december. 

Årsmötet. Vid årsmötet den 15 mars i Bo Lindesalen omvaldes 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 2018. Vid årsmötet deltog ett 90-tal 

medlemmar och  konserthuschefen Örjan Hans-Ers och riksspelman 

Görgen Antonsson underhöll med folkmusik från Hälsingland. 

Vänträffar Under 2017 har styrelsen ordnat fyra vänträffar med 30-50 

deltagare vid varje träff: 



• Den 23 februari träffades vännerna på Konstcentrum.Chefen Eva 

Asp visade fristadskonstnären Issa Toumas utställning ”A message 

from Aleppo”. Efter buffén blev det musikunderhållning av 2016 års 

stipendiater Åsa Wirdefeldt och Christer Palm. 

• Staffans kyrka var mötesplats för den andra vänträffen den 18 maj. 

Kyrkans organist Joakim Andersson berättade om och 

demonstrerade kyrkans orgel och spelade några stycken. En 

buffétallrik serverades efteråt i vapenhuset. 

• 12 september fick vännerna tillfälle att träffa orkesterns chefsdirigent  

Jaime Martin som sedan 20?? lett orkestern från klarhet till 

klarhet…. 

• Årets sista vänträff var den 17 oktober på Silvanum. Gäst för kvällen 

var Jakob Koranyi som dagarna innan erhållit ett stort 

musikstipendium för sitt enastående cellospel. Efter buffén fick de 

30-tal vänner som samlats flera prov på detta. 

Resor  under verksamhetsåret har två medlemsresor företagits: 

• 2-4 juni gick vänresan i fullsatt buss  till Göteborg och ett 

fullspäckat program. Konsert i Göteborgs konserthus, där bl.a 

Stravinskys Palmsymfoni spelades och innan konserten 

förevisades konserthuset av Peter Scheel, ordförande i 

Göteborgssymfonikernas vänförening. Dag 2 guidning av 

Göteborgsoperan  och möte  med dess arkitekt Bo Karlberg. På 

kvällen operans sista föreställening av Mozarts Trollflöjten. 

• Den 14 december reste ett 20-tal vänner till Stockholm för en 

exklusiv visning av om- och tillbyggnationen av Kungliga 

Musikhögskolan. På kvällen julkonsert med Kungliga 

Filharmonikerna, körer och solister. 

Stipendier. Vid årets sista abonnemangskonsert delade ordförande 

Ingrid Iremark ut GSV:s årliga stipendium à 10000kr till Viktor 

Silverstone, trumpetare i orkestern och violonisten Anneli 

Jonsson.Stipendiaterna fick även en årsprenumeration på 

musiktidskriften Opus. 

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer under 

2017 och har distibuerats till föreningens medlemmar, orkestern, och 

tjänstemän och politiker i kommunens kultur- och fritidsnämnd. 



Hemsida, Facebook och e-mail. GSV har numera ingen egen hemsida 

utan föreningsinformationen ligger som en del av symfoniorkesterns 

hemsida, www.gavlesymfoniorkester.se.  Föreningen har också ett 

konto på Facebook vilket uppdateras  kontinuerligt och har cirka 200 

följare. Föreningen skickar numera också ut information på e-mail till 

de medlemmar som givit oss sin e-postadress. Styrelsen försöker 

kontinuerligt få in fler e-mailadresser eftersom det är ett snabbt, billigt 

och effektivt sätt att kommunicera med medlemmarna. Föreningen har 

numera en egen e-mailadress: gsv.gavle@gmail.com. Christina Hygge 

sköter e-mail-utskicken.  

Medlemsrekrytering…… 

 

Övriga aktiviteter. Föreningen Filharmonikernas vänner i Stockholms 

konserthus stod värd för en träff den 25 mars med övriga vänföreningar. 

Ingrid Iremark, Ingalill Raela, Kerstin Monk och Christina Markstedt 

representerade GSV. Efter sedvanliga mötesförhandlingar fick 

deltagarna avnjuta en eftermiddagskonsert. Värd för nästa nationella 

vänföreningsmöte blir Dalasinfoniettans vänförening.             

Den 11 maj spelade orkestern på Åland och några vänner följde med 

och fick då också  möjlighet till ett besök på Anders Udde och visning 

av en av nordens största privata konstsamlingar. Före konserten bjöd 

den svenske generalkonsuln Olof Ehrencrona in GSV:s vänner till 

lättare förtäring.                                                                                        

Under året har styrelsen  medverkat som värdar vi orkesterns 

Sopplunchkonserter. 

Integration genom musik. Det projekt som styrelsen initierades under 

2016 har, med stöd från Region Gävleborg, fortsatt under hela 

2017.Syftet med projektet har varit att ge nysvenskar tillfälle att komma 

i kontakt med musiklivet i Gävle. Vid fyra sammankomster, 19 januari, 

9 mars, 19 oktober, 1 december, har nysvenskar fått möjlighet att före 

konserten träffa medlemmar från GSV och orkestern. Över kaffe och 

och xxx vänner har i genomsnitt deltagit. 

 

Ekonomi. Årets överskott uppgår till 13 081 kr. Turnéfonden uppgick 

vid utgången av 800 352 kr. 
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