
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Verksamhetsberättelse för 
Konserthusets Vänner 2022 
 
 
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  
 
Staffan Rune, ordförande 
Anders Teljebäck, vice ordförande 
Karin Spector, ekonomiansvarig 
Lisbeth Kohls, sekreterare 
Christina Alman 
Rikard Gateau 
Deeped Niclas Strandh 
Mariann Sundberg 
Magnus Svedjemarker 
Madelene Ulfberg 
I slutet av året adjungerades Anders Karlsson, chef för Västerås Kongress, till styrelsen 
 
Den löpande ekonomin har under året skötts av Ulrica Jansson, Econtrast. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret – numera kalenderår - haft åtta möten och däremellan 
arbetat inom följande ansvarsområden:  
Partners (Magnus Svedjemarker, Anders Teljebäck, Christina Alman),  
Marknad och kommunikation (Karin Spector, Deeped Niclas Strandh, Lisbeth Kohls, Madelene 
Ulfberg)  
Ungdomsstipendiet (Staffan Rune, Rikard Gateau) 
Artistfonden (Staffan Rune, Anders Teljebäck, Mariann Sundberg) 
 
Föregående årsmöte hölls 22 mars på Konserthuset. Närvaron var svag; endast 16 deltagande 
hushåll vilket kan tillskrivas ovanan efter pandemin att delta i fysiska evenemang. Vid årsmötet 
avgick Sven-Gunnar Dahlqvist som ordförande och valdes Staffan Rune till ny ordförande. Även 
Anna Ljungberg, Fredrik Owman och Viktor Persson-Bengtsson avgick ur styrelsen.  
 
Efter två pandemiår då mycket av ordinarie verksamhet i Konserthuset fick ske digitalt eller ställas 
in har stora ansträngningar gjorts för att åter skapa riktigt attraktiva program. Föreningen är 
imponerad av hur väl konserthusets medarbetare lyckats med det. Men här liksom hos andra 
kulturinstitutioner i landet har publiken blivit försiktigare och lite mer avvaktande än före pandemin. 
Vi märker av det också vad gäller förnyelse av medlemskap, trots många mycket bra 
medlemserbjudanden som ger valuta för pengarna. Inte mindre än på 23 evenemang kunde vi få 
”Gå 2 för 1” under 2022. Vi gick dessutom gratis på ”Symfoni under huven” i november. 
 
Årets höjdpunkt blev Konserthusets 20-årsjubileum som högtidlighölls 2-8 september med en rad 
fina evenemang och artister som Magnus Lindgren, Malena Ernman, Tommy Körberg, Erik Gadd 



 

 

m fl. Galakonserten föregicks av middag med gäster, bl.a. föreningens partners. Styrelsen var aktiv 
under veckan med att sprida information om vänföreningen.  
 
Till årets ungdomsstipendium kom 19 ansökningar, en god blandning av musiker, dansare och 
nycirkus. Efter gediget arbete av vår sakkunniga jury beslöt styrelsen att ge stipendiet till 
Violinisten Yuuki Forslund som siktar på en karriär som violinist i symfoniska orkestrar eller 
kammarmusikaliska ensember och nycirkusartisten Alva Jansson som specialisertat sig på 
cyrwheel. De fick vardera 25.000 kr. Vid stipendiefesten 30 november, i anslutning till konsert 
”Under huven” med Sionfoniettan som alla vänner fick gå på utan kostnad, skulle de båda ha 
medverkat. Tyvärr blev Yuuki sjuk men hans stolta föräldrar kunde ta emot stipendiet i hans ställe. 
Alva bjöd oss på en imponerande uppvisning av sitt artisteri.  
 
Styrelsens åtta möten har återigen kunnat hållas fysiskt på Konserthuset. Fokus i arbetet har legat 
på att hitta effektivare sätt att kommunicera med medlemmar, att nå ut till fler och att få tillbaks 
partners efter pandemin. Då kontinuerliga brevutskick och årliga medlemskort inte längre är 
försvarbara ur ekonomisk synvinkel har styrelsen beslutat att ha mailkommunikation som 
huvudsaklig kanal till medlemmar. Detta har vi informerat medlemmarna om i både brev och mail 
vid ett par tillfällen under året. (Två medlemmar har bett om utskrifter på mailen då de inte nås 
över mail). 
 
Vid verksamhetsårets slut, 22-12-31, hade föreningen 153 privathushåll (169 21) (289 20) som 
medlemmar. Tyvärr har åren med pandemin medfört en tydlig minskning i medlemsantalet både i 
vår och många andra föreningar men vi har stora förhoppningar om en vändning under 2023. 
 
Föreningen har under spelåret haft 9 partners, vilket vi är ytterst tacksamma för. Även i år har våra 
partners engagerats i föreningens strävan att intressera yngre människor för musikalisk utveckling 
och föreningsaktivitet. Våra partners har också kunnat utnyttja Konserthusets utbud av evenemang 
för egen del på ett bättre och enklare sätt.  
 
Styrelsen har medvetet tagit lite av föreningens uppbyggda kapital för att fortsätta bidra till 
Konserthusets viktiga verksamhet, eftersom antalet medlemmar och partners ännu inte är uppe i 
nivå med våra mål. Vi har bidragit ekonomiskt till 20-årsjubileet (se mer nedan) och till fyra 
lyssnarträffar med Dan Linder. 10-mannabandet Guztav som vann regionfinalen av den stora 
ungdomstävlingen Imagine Sweden tilldelades 20.000 kr i stipendium från vår partner 
Länsförsäkringar. Bandet fick hederspris i riksfinalen och en egen konsert. Vi gladdes också åt att 
Sinfoniettans blåsmusiker i somras kunde genomföra sin studieresa till Frankrike som vi bidrog 
med pengar till förra året. 
 
Samarbetet mellan Konserthusets Vänner och Sinfoniettans Vänner fördjupades under året, bland 
annat genom den gemensamma Artistfonden som lanserades 2021. Genom artistfonden kan de 
båda föreningarna stödja Västmanlandsmusiken i att dra till sig extraordinära program. Ur fonden 
bidrog de båda föreningarna med 100.000 kr vardera till Konserthusets 20-årsjubileum. 
Före årsskiftet kunde vi också, tack vare Konserthusets nya biljettsystem, erbjuda de båda 
föreningarnas medlemmar ett kombinationsmedlemsskap för 2023. För 400 kr kan ett hushåll få 
del av samtliga erbjudanden från både Konserthusets Vänner och Sinfoniettans Vänner istället för 
att betala separata medlemsavgifter till respektive förening.  
 
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 2023 01 17 
 
För styrelsen 
Staffan Rune     Lisbeth Kohls 
Ordförande     Sekreterare 
 
 



 

 

 
 
 
 
 


