MALMÖ SYMFONIORKESTERS VÄNNER (MSOV)
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019–2020
Styrelsen för Malmö SymfoniOrkesters Vänner (MSOV), med organisationsnummer 846003–7735, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet
för verksamhetsåret 2019-07-01 – 2020-06-30.
Malmö SymfoniOrkesters Vänner har till syfte att stödja musikernas i Malmö
Symfoniorkester (MSO) verksamhet och utveckling, samt bidraga till ökat intresse och
förståelse för den konstart MSO företräder.
På grund av rådande Covid19-pandemi, har föreningens samtliga aktiviteter ställts in
från och med mars månad 2020.
STYRELSE
Styrelsen har sedan årsmötet den 21 oktober 2019 följande sammansättning;
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ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN
Årsmöte i föreningen hölls den 21 oktober 2019 på Kanalscenen, Malmö Live.
Vid årsmötet var 72 medlemmar närvarande enligt närvaroförteckning.
Styrelse har under redovisningsperioden haft tre (3) protokollförda sammanträden;
konstituerande sammanträde den 21 oktober 2019 samt
ordinarie sammanträden den 2 december 2019 och den 3 februari 2020.
Inställda beslutade styrelsesammanträden; den 18 mars, den 29 april och den 3 juni 2020.
Styrelsen har haft frekvent mailkontakt under perioden.
MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT
Antalet medlemmar per den 30 juni 2020 var 345.
I enlighet med beslut på årsmötet 2018/2019 gäller medlemskap i föreningen per kalenderår från
och med år 2020.
Det beslutades vidare att årsavgiften skall vara 200 kronor per enskild medlem från och med samma
period.
EKONOMI
Den ekonomiska ställningen redovisas i Resultat- och balansräkningen per den 30 juni 2020.
VERKSAMHET
Föreningen har under verksamhetsåret lämnat ett stipendium/bidrag om 250 000 kronor till Malmö
Symfoni Orkester, som stöd till orkesterns gästspel i Torino och Udine i Italien den 2020-02-03 2020-02-06. Sextiofem (65) musiker deltog i turnén.
Beloppet är taget ur Lindstrands fond.
Planerad stipendieutdelning för 2020 till enskilda musiker i Malmö Symfoniorkester för
utbildning och förkovran har ställts in.
Föreningens informationstidning Notbladet har fått ny layout och tagits mycket väl emot av dess
läsare.
Notbladet utkommer två gånger årligen (januari samt i månadsskiftet augusti/september) och skickas
med post till föreningens medlemmar med presentation och information om föreningens aktiviteter.
Höstnumret innehåller dessutom kallelse till årsmötet.
Notbladet har vid ett par tillfällen under året även delats ut för information till icke medlemmar i
samband med MSO:s konserter.
Notbladet finns digitalt under adressen https://malmolive.se/mso-vanner
Under verksamhetsåret har föreningen haft tre mycket välbesökta Musik- och Vänträffar, med
framträdanden på Kanalscenen av MSO-musiker samt därefter gemensam måltid,
dels den 21 oktober 2019 i samband med föreningens årsmöte, dels den 2 december 2019 respektive
den 17 februari 2020. I vardera två sistnämnda träffarna deltog cirka 90 medlemmar.
Information om och från föreningens träffar meddelas i Notbladet.
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Musik- och lyssnarkurser i MSOV:s regi under Lennart Stenkvists ledning, har varit mycket
eftertraktade.
Under verksamhetsåret har Fortsättningskursen utökats till två grupper med 24 respektive
23deltagare. I Introduktionskursen deltog 15 medlemmar.
Den 24 oktober arrangerades för fortsättningskurserna en mycket givande musikresa till Köpenhamn
och DR- Konserthus, med generalrepetition av kvällens konsert ”Söndergaard och havet” samt
därefter exklusivt, eftersits med kvällens dirigent Thomas Söndergaard. Därefter lunch och guidning i
DR-huset.
Föreningens planerade musikresa till Hamburg den 24 tom 26 mars, med besök på dels
Elbphilharmonie, dels Staatsoper, blev inställd på grund av pågående pandemi,
så även den planerade resan till DR Konsert Köpenhamn den 30 april.
MSO har sänt konserter digitalt under våren 2020. Det har inte getts möjlighet för föreningens
medlemmar att närvara vid symfonikernas generalrepetitioner.
Kontakter med andra musikvänföreningar i Sverige, har skett digitalt.
Samarbetet med MSO har varit gott. Programchefen för MSO, Per Hedberg är adjungerad ledamot i
MSOV:s styrelse.
Föreningens hemsida finns digitalt under adressen https://malmolive.se/mso-vanner
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