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MALMÖ SYMFONIORKESTERS VÄNNER (MSOV) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020–2021 

Styrelsen för Malmö SymfoniOrkesters Vänner (MSOV), med organisations-                              
nummer 846003–7735, avger härmed följande redovisning av föreningens verksamhet         
för verksamhetsåret 2020-07-01 – 2021-06-30. 

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 för 
medlemmarna ställts in under verksamhetsåret. 

STYRELSE 

Styrelsen har sedan årsmötet den 19 oktober 2020 följande sammansättning;                                                                                                                                                                                                              

Ordförande       Anna-Lena Bengmark                                                                                                                            
Vice ordförande    Bengt Tancred  
Sekreterare       Anita Ericsson 
Kassör                    Olle Donat 
Ledamot      Agneta Hansson 
Ledamot      Mikael Matteson 
Ledamot       Bertil Melander 
Ledamot      Kristina Mårtensson 
Ledamot      Ann-Christine Nilsson 
 
Stipendiekommitté   Redaktörer Notbladet 
Anna-Lena Bengmark   Mikael Matteson 
Bengt Tancred    Ann-Christine Nilsson 
Björn Lovén, orkesterchef MSO, sammankallande 
Anita Ericsson, sekreterare 
 
Kontakter externa vänföreningar  Vänträffar 
Anna-Lena Bengmark   Agneta Hansson, Ann-Christine Nilsson  
Anita Ericsson    (förtäring) 
  
    Kristina Mårtensson, Bertil Melander 
    (musiker och lokaler) 
 
ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA 

Revisorer 
Christofer Hultén, Grant Thornton Sweden AB 
Bo Olofsson, revisor     
      
Valberedning 
På förslag av årsmötet utgör styrelsen valberedning. Ordföranden är sammankallande. 
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ÅRSMÖTE OCH STYRELSESAMMANTRÄDEN  
Årsmöte i föreningen hölls i Corona-säkrad miljö den 19 oktober 2020, i Green Room, Malmö Live. 
Vid årsmötet var 10 medlemmar närvarande enligt närvaroförteckning. 
 
Styrelse har under redovisningsperioden haft fyra (4) protokollförda sammanträden;  
konstituerande sammanträde den 19 oktober 2020 samt ordinarie sammanträden  
den 2 december 2020, den 3 februari och den 3 juni 2021. 
Inställda beslutade styrelsesammanträden; den 18 mars samt den 29 april 2021.  
  
Styrelsen har haft frekvent mailkontakt under perioden.                                                              
 
MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT 
Antalet medlemmar per den 30 juni 2021 var 140. 
 
Medlemskap i föreningen gäller per enskild medlem och kalenderår enligt årsmötesbeslut 2019. 
Vid styrelsesammanträde den 3 juni 2021 beslutade styrelsen att föreslå årsmötet,  
att besluta att inbetald årsavgift för år 2021 om 200 kronor, skall omfatta även år 2022.  
 
EKONOMI  
Den ekonomiska ställningen redovisas i Resultat- och Balansräkning per den 30 juni 2021. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret tacksamt emottagit två donationer från 
föreningsmedlemmen Thea Thunberg, till enskilda musikers kompetensutveckling.  
 
VERKSAMHET     
Stipendieutdelning för år 2020, till musiker i Malmö Symfoniorkester för utbildning och förkovran, 
har på grund av pågående pandemi ställts in.  
 
Notbladet utkommer normalt två gånger årligen, i januari samt i månadsskiftet augusti/september 
och skickas med post till föreningens medlemmar med presentation och information om föreningens 
verksamhet och aktiviteter.  
På grund av Corona-pandemin har något vårnummer icke utkommit. 
Höstnumret för år 2021 utkommer i början av september och innehåller bland annat kallelse till 
årsmötet i oktober månad.  
Notbladet finns även digitalt under adressen https://malmolive.se/mso-vanner  
 
Inga Musik- och Vänträffar har ägt rum under verksamhetsåret.  
Information och inbjudan till föreningens träffar meddelas i Notbladet. 
 
Musik- och Lyssnarkurser i MSOV:s regi under Lennart Stenkvists ledning, har tidigare år varit mycket 
eftertraktade och kommer att återupptas när Corona-restriktioner så tillåter.  
 
Föreningens planerade musikresa till Hamburg den 24 tom 26 mars 2021, med besök på dels 
Elbphilharmonie, dels Staatsoper, blev inställd på grund av pågående pandemi,  
så även den planerade resan till DR Konserthus, Köpenhamn den 30 april. 
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Samarbetet och kontakter med MSO har varit gott.  
Kontakter med andra musikvänföreningar i Sverige, har icke varit aktuellt under verksamhetsåret 
på grund av pågående pandemi. 
 
Föreningens hemsida finns digitalt under adressen https://malmolive.se/mso-vanner  
  
 
 
Malmö i augusti 2021 
 
 
 
Anna-Lena Bengmark, ordförande  Agneta Hansson 
 
 
 
Bengt Tancred, vice ordförande   Mikael Matteson  
 
 
 
Anita Ericsson, sekreterare   Bertil Melander 
 
 
 
Olle Donat, kassör    Mikael Matteson 
     
 
 
    Kristina Mårtensson  
 
     
     
    Ann-Christine Nilsson  
 
 
     
 
 
      
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits 2021- 
 
 
 
Christofer Hultén   Bo Olofsson  
Auktoriserad rev                                                                           Revisor 
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