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Protokoll fört vid ordinarie distriktsårsmöte med Sveriges Orkesterförbund, Distrikt 

Skåne söndagen den 10 april 2011 i Limhamn.       

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Claes Kroon hälsar närvarande representanter från medlemsorkestrar i 

distrikt Skåne välkomna till distriktsårsmötet år 2011.  

  Stadgeenlig dagordning för ordinarie distriktsårsmöte gäller för dagens förhandlingar.   

 

 

 2. Ombudsupprop med kontroll av rösträtt  

Namn      Orkester/ensemble 

Claes Kroon   Trelleborgs Musikkår 

Lina Ericsson   Söderslätts Musikkår 

Maria Lindvall   Spårvägens Musikkår 

Andreas Wetterlund  Limhamns Brassband 

Reinhart Teltscher  Symfoniorkestern Trelleborg 

Claes Nilsson   Tomelilla Ungdomsorkester 

 

 

3. Godkännande av kallelse 

 Kallelse till distriktsårsmöte har sänts ut till medlemsorkestrarna inom föreskriven tid.  

 Distriktsårsmötet beslutar godkänna kallelsen. 

 

 

4. Val av mötesfunktionärer 

Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes Claes Kroon. Till sekreterare att 

föra dagens protokoll valdes Claes Nilsson.  

Till justeringsmän tillika rösträknare utsågs Lina Ericsson och Andreas Wetterlund. 

 

  

5. Behandling av distriktets verksamhet föregående år 

 Redovisas styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport/bokslut, vilka 

 godkändes. 

Distriktets revisor Reinhart Teltscher läste upp revisionsberättelsen med förslag om 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

  

 

6. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen 

 Årsmötet beslutar bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.   

 

 

7. Orkester och ensemblerapporter 

Representanter för deltagande orkestrar lämnar korta redogörelser för såväl nyligen 

genomförda aktiviteter, som kommande enl följande.  
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Trelleborgs Musikkår  

Orkestern arrangerar årligen vårkonsert, 6 st sommarkonserter med artister, höstkon-

sert m.fl. konserter. Närmast på tur står en konsert med Malena Ernman den 16 april 

på. Vidare arrangeras i samarbete med kyrkan årligen en ”Inför julenkonsert”. Under 

sommaren 2011 kommer en sommarmusikskola att anordnas för ungdomar. Trelle-

borgs Storband ingår numera i Trelleborgs Musikkår. 

 

Söderslätts Musikkår 

Orkestern håller årligen 3 st julkonserter, samt  sommarkonserter i Stadsparken i Trel-

leborg. Vidare 2 st konserter med körer, kyrkokonserter, höstkonsert med artist, samt 

ett flertal marschparader, vilket är orkesterns specialitet. 

 

Spårvägens Musikkår 

Spårvägen genomför årligen vår-, höst- och julkonserter + ett antal framträdanden ”på 

stan” (Malmö) bl.a. Melodikrysset i Parken i Malmö. Under sommaren väntar en ut-

landsturné till Hannover. 

 

Limhamns Brassband 

Limhamns Brassband omfattar ca 35 musiker och genomförde den 20 mars en konsert 

i konserthuset med Kalle Moréus som gästartist. Föregående års artister har bl.a. varit 

Charlotte Pirelli och Sanna Nielsen. Vidare har ett ”Sing-along”-projekt genomförts 

med Marianne Mörk, och ett liknande ”Operett-Sing-along” planeras inför hösten 

2011. 

 

Symfoniorkestern Trelleborg 

Reinhart Teltscher berättar att Symfoniorkestern Trelleborg årligen har 6 st konserter 

med klassisk repertoar. Under 2010 genomfördes ”I dansens virvlar” med Marianne 

Mörk som artist. Under 2011 väntar Peter och Vargen. Vidare genomförs under som-

maren ett ungdomsläger lördag/söndag inkl avslutningskonsert. 

 

Tomelilla Ungdomsorkester 

Orkestern har årligen sommarkonsert och nyårskonsert samt är flitigt engagerade vid 

evenemang såsom 1:a Maj, Nationaldagen, företagsinvigningar, offentliga tillställ-

ningar såsom Äppelmarknaden i Kivik. Vidare har man specialiserat sig på kyrkokon-

serter, och är hittills engagerad för tre sådana under 2011. 

 

 

8.   Behandling av motioner och förslag 

 Inga motioner eller förslag har inkommit till distriktsårsmötet. 

 

   

9. Behandling av verksamhetsplan för nästa år 

Distriktets verksamhetsplan för 2011 omfattar bl.a.  

 - Blåsorkesterkurs/Nationsorkestern under sommaren, 4 dagar med avslutande konsert. 

Dirigent Jörgen Flink.  

  - Ljud och ljusteknik (scenteknik) för orkestrar/ensembler. Workshop tillsamman 

    med annan aktivitet t.ex. marknadsföring i samarbete med Malmö Musikhögskola. 
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 - Arrangörskurs av något slag, vilket ev kan kombineras med marknadsföring.  

 

Vidare redogör Claes Nilsson för förbundsstyrelsens initiativ att samtliga SOF-orkestrar 

skall kontaktas före den 26 april som underlag för en rapport till förbundsmötet i början av 

maj månad. Föreslås att distriktets styrelseledamöter engageras för att skapa framtida kon-

taktytor med orkestrar/ensembler i Skåne. 

 

Distriktsårsmötet beslutar 

- att godkänna den framlagda verksamhetsplanen 

- att rekommendera distriktsstyrelsen att genomföra rundringning till medlemsor-

kestrar i Skåne enl förbundsstyrelsens initiativ. 

- att efterhöra medlemsintresset för verksamhetsaktiviteter genom att kalla till en 

medlemsträff under året. 

 

 

10. Behandling av budget för nästa verksamhetsår 

Styrelsen föreslår att verksamheten under 2011 till största delen skall vara självfinan-

sierad, men att angelägna aktiviteter får genomföras med endast symboliska deltagar-

avgifter eller finansiering via distriktskassan.  

 Distriktsårsmötet beslutar att bifalla förslaget till budget.  

 

 

11. Val av distriktsstyrelse och övriga funktionärer 

 Valberedningen föreslår följande funktionärer 

 Ordförande – vald t.o.m. årsmötet 2012 

 Claes Kroon, Trelleborgs Musikkår 

Ledamöter – valda t.o.m. årsmötet 2012 

Maria Lindvall, Spårvägens Musikkår      

 Johan Bladh, Trelleborgs Musikkår      

Carl-Magnus Trygg, Nordiska Ungdomsorkestern        

Andreas Wetterlund, Limhamns Brassband   

Suppleanter     

Sten Bengtsson, Trelleborgs Musikkår             

Lina Ericson, Söderslätts Musikkår        

Björn Selin, Kulturskolan Lund 

   Revisorer 

Lasse Nordstedt, revisor 

Reinhart Teltscher, revisor 

Ulrika Andersson, revisorssuppleant 

 

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget 

 

 12. Val av valberedning   

Inga förslag till valberedningfunktionärer föreslås, varför distriktsårsmötet beslutar att val-

beredning skall tillsättas vid ett extra medlemsmöte.  
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13.  Övriga frågor  

Följande övriga frågor och information tages upp. 

Reinhart Teltscher ställer frågor kring Ideell KulturAllians och SOF Skånes engagemang 

inom detta. 

Föreslås att distriktsstyrelsen kallar medlemsorkestrarna till ett möte om Ideell Kultur-

Allians på dagordningen, samt information kring hur framtida kulturpengar kommer att 

föredelas inom Skåne. 

Distriktsårsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

Maria Lindvall berättar att studieförbunden ibland kan bistå orkestrar och ensembler med 

ljus-/ljusteknik, och rekommenderar medlemmar att undersöka detta inför konserter om 

behov finns. 

Andreas Wetterlund ställer fråga kring hur och var orkestrar i Skåne ombesörjer framta-

gandet av sina notarrangemang. Resp orkesterrepresentant lämnar en kortfattad redo-

görelse för detta. 

  

 

14. Mötets avslutning 

 Mötesordföranden tackar de närvarande för visat intresse, och förklarar distriktsårsmötet 

med Sveriges Orkesterförbund, distrikt Skåne avslutat. 

 

Limhamn dag som ovan 

vid protokollet 

  

 

Claes Nilsson 

  

  

 

Justeras 

 

 

 

____________________  ____________________   

Lina Ericsson     Andreas Wetterlund      


