




Verksamhetsberättelse 

för SOF-ABC-distriktet  2011 
 

Styrelsen i SOF:s ABC-distrikt  har under 2011 haft följande sammansättning: 

Hélène Rietz Minne  sammankallande ledamot 
Peter Wirdenstam vice ordförande Claes-Göran Wik  kassör 
Lies Bouleau  sekreterare  Lars Lundquist ledamot 
Lena Brodin   suppleant  Kennert Torlegård suppleant 
Carl-Otto Erasmie suppleant 

Valberedningen lyckades inte finna någon kandidat villig att axla ordförandeskapet. 
Helene Rietz Minne åtog sig då rollen som sammankallande. Styrelsen har under året haft sex 
protokoll-förda möten. Vid ett av dessa möten var Sofia Nygren, SOF:s verksamhetsutvecklare 
adjungerad. Samtliga styrelseledamöter, inklusive suppleanter, har kallats till alla möten. Vid två 
möten har styrelsen enligt stadgarna inte varit beslutsmässig i anledning av för låg närvaro. 
Protokoll har dock skrivits även vid dessa möten. 

Fem representanter från styrelsen, Helene Rietz Minne (då ledamot i SOF:s val-
beredning) Lies Bouleau, Lena Brodin, Peter Wirdenstam och Kennert Torlegård deltog i SOF:s 
förbundsmöte 7 - 8 maj 2011. 

Den stråkkurs, som planerats inför 2011, kunde inte genomföras, eftersom alltför få 
anmält intresse. Vi valde dock att göra ett nytt försök och lyckades få Musik i Upplands 
kammarsolister att ställa upp som ledare men först i början av februari 2012, som enligt våra 
tidigare ”marknadsundersökningar” visat sig vara en bra tidpunkt. 

Största delen av styrelsens arbete under 2011 har bestått i att förbereda och 
marknadsföra denna stråkorkesterkurs, som kom till stånd februari 2012. Vi hade då lagt ett 
gediget arbete på förberedelserna och på ett eller annat sätt personligen kontaktat de flesta av 
distriktets medlemsorkestrar med stråkmusiker och till vår stora glädje var kursen fulltecknad 
redan i december, tre veckor före sista anmälningsdag. 

Den planerade storbandskursen ordnades lokal till och vi började också ta kontakt 
med presumtiva instruktörer, men valde att skjuta projektet på framtiden, framför allt p.g.a. att 
ABC-distriktet numera  inte har något storband som medlem.  
Föreningens ekonomi har under året varit fortsatt god. 
 
Stockholm den 27 februari 2012. 
 

Styrelsen för ABC-distriktet 
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