VÄSTERÅS MUSIKSÄLLSKAP
Org nr 978 000 – 0221
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Västerås Musiksällskap, Västerås Sinfoniettas Vänförening, avger
följande verksamhetsberättelse för år 2017:
Styrelse
Minoo Akhtarzand (ordförande)
Per-Arne Rönngren (vice ordförande)
Hjördis Häll (kassör, arkivansvarig)
Stellan Moberg (information)
Birgitta Clasing (sekreterare)
Sven-Gunnar Dahlquist (sponsoransvarig)
Birgitta Bergsten (ledamot)
Lena Hellström-Färnlöf (ledamot)
Revisorer
Ingrid Högsberg
Roger Strömma
Revisorssuppleanter
Karin Röing
Mats Christensson
Valberedning
Britt Sandström (sammankallande)
Jo-Svend Glaser
Anita Öhrman Eriksson
Vänföreningen är till för att på olika sätt stödja Sinfoniettans verksamhet.
Vi känner stolthet över orkestern som trots problem klarat att prestera på en
konstnärligt hög nivå.
Musiksällskapets styrelse vill till Västmanlandsmusiken framföra ett varmt tack
för ett mycket gott samarbete med information om verksamheten, hjälp med
framtagandet av dokument och utskick av handlingar till sällskapets medlemmar
har i hög grad underlättat styrelsens arbete.

1

AKTIVITETER
Årsmöte
Årsmötet hölls i Rikssalen på Västerås slott den 25:e april, då ordföranden
Minoo Akhtarzand hälsade drygt 70 sinfoniettavänner välkomna.
Orkesterchefen Rikard Gateau presenterade Sinfoniettans program för säsongen
2017/2018 och introducerade den nya chefsdirigenten Simon Crawford Phillips
som på flygel framförde Debussy :”Prelude”, ”La terrasse des audiences du clair
de lune”.
Styrelse har genom åren kunnat konstatera att Sinfoniettans vänförening
förmodligen är den enda bland vänföreningar till orkestrar i landet som inte har
någon medlemsavgift. För att stärka och tydliggöra föreningens ställning
föreslog styrelsen därför på årsmötet 2017 införande av en medlemsavgift på
100 kronor per år och medlem. På förslag från styrelsen fattade årsmötet 2017
ett första majoritetsbeslut om införande. Då ett införande av medlemsavgift
kräver två påföljande årsmötesbeslut avser styrelsen att ta upp frågan för andra
gången på årsmötet 2018.
Efter årsmötet inbjöd ordföranden, landshövding Minoo Akhtarzand till mingel
med förtäring på landshövdingens representationsvåning. På årsmötet omvaldes
alla sittande styrelseledamöter för ytterligare en period av ett år. Namn på
styrelseledamöterna framgår av ovan.
Ekonomi
Se bifogat bokslut för verksamhetsåret 2017, undertecknat av styrelsen.
Medlemmar
Antal medlemmar har varit 738 varav 721 är abonnenter och 17 betalande
medlemmar.
Styrelsearbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden.
Styrelsen har även under verksamhetsåret fortsatt med att träffa politiker och
tjänstemän i Västmanlandsmusiken (VMU) och Västerås kulturnämnd med
målet att lyfta fram Sinfoniettans viktiga betydelse som orkester i Västerås och
Västmanlands kulturutbud.
Två styrelseledamöter har deltagit i en träff med vänföreningar i landet i
Stockholms konserthus.
Arbetet med att finna sponsorer till Sinfoniettan och Musiksällskapets
artistfond har under senare år blivit allt svårare. Trots betydande insatser har
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endast begränsade belopp inkommit. Styrelsen har arbetat för att tillsammans
med VMU och Konserthusets Vänner finna nya former för att samverka kring
sponsringsarbetet.
Styrelsen har insamlat medel genom lotterier och gåvor från konsertbesökare
och delat ut Publikens stipendium till tre av Sinfoniettans musiker på
sammanlagt 50 000 kronor.
Ett stipendium à 25 000 kr tilldelades Karin Ebbersten.
Två stipendier à 12 500 kr tilldelades Maud Hessérus och Camilla Langelaar.
Publikträffar. Musiksällskapet bidrar med medel till Birgitta Huldts populära
lyssnarträffar som äger rum före varje torsdagskonsert.
Information till medlemmarna om styrelsens arbete har huvudsakligen getts via
insticksbladen i konsertprogrammen samt via e-post.
I Sinfoniettans programråd representeras Västerås Musiksällskap av två
styrelseledamöter.
Vid Vännernas bord i Konserthusets foajé möts styrelse och konsertbesökare.
Här finns program, skivor, ibland artisters egna skivor samt kassar, badlakan,
paraplyer med Västerås Sinfonietta i tryck att inhandla samt möjlighet att
diskutera program och information m.m.
För att erbjuda konsertresor har styrelsen samarbetat med Örebro
Kammarmusikförening. I maj deltog ett tiotal medlemmar i en mycket
uppskattad resa till Helsingfors och i juli en resa till Opera på Skäret med
Madama Buterfly samt en resa till Nobelkonserten i Stockholms konserthus.
Instrument. Den av vänföreningen ägda fiolen hyrs ut till en orkestermedlem.
Vänföreningens cembalo hyrs ut till Mälardalens högskola.
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