
Verksamhetsberättelse för 
Konserthusets Vänner 2019-2020 

Konserthusets Vänner har till ändamål att vidareutveckla Västerås Konserthus som mötesplats för 
musikintresserade, ta vara på och utveckla ideellt engagemang för verksamheterna i huset samt skapa och 
stärka relationerna mellan musikliv, organisationer och näringsliv.  

Styrelsens ledamöter har varit  

Sven-Gunnar Dahlquist, ordförande 
Staffan Rune, vice ordförande 
Karin Spector, ekonomiansvarig 
Lisbeth Kohls, sekreterare 
Christina Alman 
Viktor Persson Bengtsson 
Rikard Gateau 
Michael Käck 
Anna Ljunggren 
Fredrik Owman 
Mariann Sundberg 
Magnus Svedjemarker 
Anders Teljebäck 

Den löpande ekonomin har under året skötts av Ulrica Jansson, Econtrast. 

Styrelsen har under detta förlängda verksamhetsår – från juli 2019 t.o.m. december 2020 - haft nio möten 
och arbetat inom följande ansvarsområden: Partners, Marknad- och kommunikation och Ungdomsstipendiet.  

Föregående årsmöte som hölls 26 september 2019 beslöt på styrelsens förslag att övergå från verksamhetsår 
1/7 – 30/6 till helt kalenderår. Då detta kräver två stämmobeslut hölls en extra föreningsstämma 15 oktober 
där detta bekräftades.   

Vid verksamhetsårets slut, 20-12-31, hade föreningen 289 privathushåll (268 f.å) (278 17/18) (337 16/17) 
som medlemmar. 
Vi medlemmar bjöds in till kaffebuffé och presentation av ”godbitar” ur Konserthusets vårprogram den 6 
december 2019. Då kunde medlemmarna se fram emot många spännande och nyskapande evenemang i 
Konserthuset. Tyvärr kunde vi inte utnyttja så många av de förmånliga vänerbjudandena innan pandemin 
tvingade Konserthuset att dra ner på eller ställa in arrangemangen. 2020 blev generalpausernas år!  

Verksamheten har i högsta grad präglats av pandemin och dess begränsningar. Styrelsens möten har fått ske 
digitalt. Så gott vi kunnat har styrelsen försökt upprätthålla medlemskontakten via ilutskick och brev och 
uppmuntra till fortsatt stöd. För att i någon liten mån kompensera medlemmarna har man erbjudits rabatterat 
medlemskap för 2021 om man nytecknar sig före Trettonhelgen.  

 



Styrelsen är imponerad över hur väl Konserthusets musiker och övriga medarbetare klarat av att ställa om till 
mängder av alternativa evenemang; ute i samhället eller ”coronasäkrade” i huset och inte minst digitala. 
Idérikedomen har blommat! Besvikelsen över att ha gått miste om många fina konserter har för en hel del 
konserthusvänner kunna kompenseras med tex. digitala musikmöten i olika små format med våra skickliga 
musiker.  

Föreningen har under spelåret haft totalt 22 partners (26 f.å) (29 17/18)) (31 16/17) partnerföretag, fördelade 
på Guld-, Silver- och Bronspaket beroende på insats.   
Under spelåret hann vi bjuda in våra partners till ett mycket uppskattat och välbesökt arrangemang i 
anslutning till konserten Disco Inferno i februari 2020. Den planerade partnerträffen under hösten fick som 
mycket annat ställas in på grund av pandemin. 

Föreningens ungdomsstipendium på 25.000 kr med syfte att uppmuntra förkovran inom musik och dans 
utdelades för nionde året i rad. 2020 års stipendium tilldelades Niklas Lindberg, välutbildad tonskapare och 
kompositör inom den elektroakustiska genren. Han skulle ha mottagit stipendiet vid en ceremoni i anslutning 
till konserterna 15 oktober men fick istället göra det vid en lunch tillsammans med stipendiejuryns 
ordförande och föreningens ordförande.   

Medlemmar och partners har under året bidragit till Konserthusets programtidning för vårterminen 2020 och 
till Sinfoniettans bejublade konsertresa till svenska västkusten och England. Styrelsen har också varit 
involverad i sökandet efter sponsorer till den nya Steinway-flygeln samt i tangentkampanjen där man kan 
bidra till finansieringen genom att köpa en Steinway-tangent.  

Konserthusets Vänner och Sinfoniettans Vänners gemensamma artistfonden skulle ha lanserats i början av 
2020 i anslutning till Ann-Sofi von Otters gästspel. Den flyttades sedan till upptaktskonserterna i september. 
Båda dessa tillfällen gick dessvärre om intet. Men föreningarnas önskan att kunna stödja 
Västmanlandsmusiken i att dra till sig extraordinära program kvarstår liksom strävan efter en väg in för 
enskilda och partners att stödja Konserthusets musikliv.  

Den satsning som styrelsen förberett för att intressera ungdomar för vår förening och Konserthuset kunde 
dessvärre heller inte dra igång som planerat men finns med i tankarna framåt. 

Styrelsen tackar å det varmaste både medlemmar och partners för det gångna verksamhetsåret! Vi är mycket 
glada för att så många fortsatt vill stödja och uppmuntra Konserthusets viktiga kulturella uppgift.   

Västerås 2021 01 20 

För styrelsen 

Sven-Gunnar Dahlquist    Lisbeth Kohls 
Ordförande     Sekreterare 


