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Medlemmar: Föreningen har 536 medlemmar och 8 företagsmedlemmar. 

Verksamheten: 

Styrelsemöten. Styrelsen har under 2018 haft möten den 24 januari, 23 februari,26 

mars, 8 maj, 12 juni, 16 augusti, 18 september, 14 november, 19 december. 

Årsmötet. Vid årsmötet den 26 mars i Bo Linde-salen omvaldes Ingrid Iremark till 

ordförande ett år. Därutöver omvaldes på två år Tomas Attorps och Kerstin Monk och  

nyval på två år Kenneth Björklund, som ersatte Ingalill Raela. Christina Markstedt, 

Christina Hygge och inger Engsjö är valda till 2019. Vid årsmötet deltog ett 80-tal 

medlemmar och konserthuschfen Örjan Hans-Ers, Ulf Nilsson från orkestern och 

riksspelman Görgen Antonsson underhöll. 

Vänträffar. Under 2018 har styrelsen ordnat fyra vänträffar 

• Den 7 mars var Fredrik Wetterqvist inbjuden, sedan ett år tillbaka ständig 

sekreterare i Kungliga Musikaliska Akademin.Fredrik gav en historisk bakgrund 

till Akademin och berättade om dess nuvarande verksamhet. Föredraget 



inramades musikaliskt av årets stipendiat Victor Silverstone på trumpet och 

kornett, accompanjerad av Lennart Wallin. 

• Den 23 maj uppmärksammade GSV att Konserthuset fyllde 20 år. Tillsammans 

med Konserthuset arrangerades ett seminarium under mottot Återblick och 

framtidsspaning.Inbjudna var personer som kunde berätta hur diskussionerna 

gick vid tiden för Konserthusets tillblivelse men även personer som idag 

ansvarar dess framtid. I pauserna underhölls publiken med bildspel och musik ur 

olika genrer och med lokal förankring.Seminariet var öppet för allmänheten och  

Gävle Symfoniorkesters Vänner intog en gemensam middag på restaurang 

Gourmet Blå före arrangemanget. 

• Höstens första vänträff 2 oktober 

• Den 4 december  mötte vännerna pianisten  Martin Sturfält, en återkommande 

gäst i Konserthuset. Med Kerstin Monk som moderator gav han en uttömmande 

beskrivning av Stenhammars musik med tonvikt på hans första pianokonsert. 

Stenhammar är underskattad internationellt anser Martin något han nu vill råda 

bot på. 

•  Resor. Under verksamhetsåret har styrelsen arrangerat två medlemsresor: 

• Den 14 april reste föreningen till Örebro för besök hos Svenska 

Kammarorkestern. Beryl Lunder, tidigare konserthuschef i Gävle, sedan tre år 

VD för Länsmusiken i Örebro AB, tog emot tillsammans med Gregor Zubicky, 

konstnärlig chef för orkestern.Beryl guidade i det ny- och ombyggda 

konserthuset och Gregor berättade om Svenska Kammarorkesterns 

framgångssaga.Före konserten, under ledning av chefdirigent Thomas 

Dausgaard,  avnjöts en måltid i Konserthusets restaurang Umami. 

• Under en blek vintersol reste ett 20-tal vänner den 24 november till Stockholm 

för att se och höra  Folkoperans hyllade uppsättningen av Massenets opera Don 

Quijote i regi av Carl Johan Karlson. Tillsammans med   scenografen 

Magdalena Åberg skapar han en aktuell föreställning om Riddaren av den 

Sorgliga Skepnaden. Innan föreställningen åt sällskapet en god trerättersmiddag 

på en mysig tapasbar ett stenkast från Folkoperan. 

Stipendier. Vid torsdagskonserten den 6 december delade ordförande Ingrid 

Iremark och kassör Inger Engsjö ut GSV:s årliga stipendium på 10 000kr som i 

år gick till Kristina Lindby, klarinett och David Peterson, cello. Stipendiaterna 

fick även blommor, en årsprenumeration på musiktidskriften Opus och en bricka 

ur GSV:s profilprodukter. 

Gehör. Medlemsbladet Gehör har utkommit med fyra nummer under 2018 och har 

distribuerats till föreningens medlemmar och  till tjänstemän och politiker i 

kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Orkesterns medlemmar har bett att få 

Gehör digitalt. Ingrid iremark är ansvarig utgivare. 

Hemsida, Facebook,e-mail. GSV:s hemsida ligger som en del av 

symfoniorkesterns hemsida www.gavlesymfoniorkester.se. Föreningen har 

också ett konto på Facebookvilket uppdateras kontinuerligt och har xxx följare. 



Föreningen skickar numera också ut information på e-mail till de cirka 60 

procent av medlemmarna som uppgett sin mailadress.Styrelsen arbetar ständigt 

med att öka andelen e-mailadresser från medlemmarna.Både webbadressen och 

GSV:s mailadress gsv.gavle@gmail.com finns numera på sista sidan i Gehör. 

Medlemsrekrytering, marknadsföring. 

Övriga aktiviteter  
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