Protokoll fört vid ordinarie årsmöte för SOF Sydöstra regionen
digitalt via Zoom 2021-03-25
Närvarande: Lars-Göte Löfdahl (vice. ordf. – Kalmar Musiksällskap), Bengt Lundmark (ledamot – Musikkåren
Lyran), Jacob Sköld Blomfeldt (ledamot – HVM Kalmar), Fredrik Grahn (Älghult-Uppvidinge Musikkår), Johan
Svanström (Kronobergarnas Musikkår) samt förbundsdirektör Magnus Eriksson.

§1

Mötets öppnande

Distriktets tillförordnade ordförande, Lars-Göte Löfdahl, hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat.

§2

Upprop av röstberättigade och fastställande av röstlängd

Mötets ordförande förrättade upprop. Konstaterades att samtliga närvarande hade rösträtt varefter röstlängden
fastställdes.

§3

Godkännande av kallelse till årsmötet

Mötet ansågs vara behörigt utlyst och kallelsen till årsmötet godkändes.

§4

Fastställande av föredragningslista

Dagordningen godkändes och fastställdes enligt utsänt förslag.

§5

Val av mötesfunktionärer

a)

ordförande

Lars-Göte Löfdahl valdes till mötets ordförande.

b)

sekreterare

Johan Svanström valdes till mötets sekreterare.

c)

protokolljusterare

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes förbundsdirektör Magnus Eriksson.

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut samt revisorernas berättelse
för år 2020
Förbundsdirektör Magnus Eriksson redogjorde för 2020 års verksamhet. Under våren genomförde distriktet
tillsammans med Skottårsorkestern och instruktörer ur Marinens musikkår en mycket uppskattad kurs i Ronneby
för unga musiker. Skottårsorkestern genomförde därefter konsert med Christopher Wollter, Åsa Fång och Bernt
Andersson på Kulturcentrum, Ronneby på tema Brel & Piaf.
Lars-Göte Löfdahl redogjorde för det visionsmöte som genomfördes med distriktets medlemsorkestrar där en
önskan framfördes om att använda sig av instruktörer ur Marinens musikkår i samband med distriktets framtida
kurser och orkestersatsningar. Med anledning av den pågående Coronapandemin har inga ytterligare aktiviteter
kunnat genomföras inom distriktet under år 2020.
Distriktet använder sig av förbundsgemensamt ekonomiavtal avseende central förvaltning av distriktets medel.
Förbundsdirektör Magnus Eriksson redogjorde för 2020 års bokslut. Det konstaterades att distriktets ekonomi är
mycket god, vilket skapar möjligheter att genomföra regionala satsningar under år 2021.
Distriktet använder sig av förbundets revisorer, Deskjockeys Revision. Revisorernas berättelse lästes upp.
Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen, bokslut samt revisionsberättelsen till handlingarna.

§7

Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen

Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Orkester-/ensemblerapporter

Lars-Göte Löfdahl bad ombuden redogöra för hur orkestrarna kunnat bedriva verksamhet under år 2020.

a)

Musikkåren Lyran, Värnamo

Musikkåren Lyran har inte övat under pandemin och ser fram emot att komma igång med musicerandet. Under
fjolåret har orkestern kontinuerligt gjort olika utskick för att hålla kontakten med medlemmarna. Orkestern har
nu genomfört ett digitalt årsmöte och det har fungerat bra. De har en konsert inplanerad till hösten.

b)

Kalmar Musiksällskap

Kalmar Musiksällskap övade så länge de fick och har därefter haft övningsuppehåll. De har inte övat
tillsammans över nätet, men har skickat ut noter till medlemmarna. De har ringt medlemmarna och även hållit
kontakten genom mailutskick. Nu planerar de tillsammans med Lilla Orkestern i Nybro en konsert i Stadsparken
under augusti. På tema nordiska kompositörer har de för avsikt att genomföra en symfonikonsert i Kalmar under
november.

c)

Älghult-Uppvidinge Musikkår

Älghult-Uppvidinge Musikkår tog paus från repetitionerna i mars 2020 och återupptog dem därefter i september
för att åter ta paus i november. De har genomfört digitala medlemsträffar, vilket har varit lyckat. De har även
kunnat lägga ut musikaliska hälsningar från tidigare konserter på Facebook. De har under pandemin hållit
kontakten med medlemmarna genom olika utskick och även haft intern frågesport med medlemmarna. Nyligen
genomfördes ett digitalt årsmöte och de ser nu fram emot att komma igång med repetitionerna.

d)

Kronobergarnas Musikkår, Växjö

Kronobergarnas Musikkår övade fram till november och de musiker som varit förhindrade att delta har kunnat
följa repetitionerna digitalt. Under fjolåret genomfördes en livestreamad konsert utomhus från ett äldreboende
och istället för konsert spelades det in musikhälsning till Veteranerna Kronoberg i samband med FN-dagen.
Musikkåren har sökt och beviljats bidrag från Kulturrådet för att genomföra en digital satsning och uppmanade
de närvarande att göra detsamma om intresse finns. De har nu startat upp repetitioner i smågrupper.

e)

Hemvärnets Musikkår Kalmar

Hemvärnets Musikkår Kalmar följde Försvarsmaktens riktlinjer och ställde in repetitionerna i april. De
uppmärksammade Blåsmusikens dag i maj och delade då med sig av ett filmklipp från en tidigare
Högvaktsavlösning på Facebook. De kom därefter igång med repetitionerna i oktober för att åter ta uppehåll i
november. I veckan kunde de genomföra en oktettspelning i samband med Soldaterinran på Kosta Skjutfält.

§9

Behandling av motioner och förslag

Det fanns inga inlämnade motioner och förslag vare sig till förbundsmötet eller distriktsårsmötet.

§10 Val av årets styrelse
a)

ordförande

Lars-Göte Löfdahl valdes till ordförande (nyval 1 år).

b)

övriga ledamöter

Bengt Lundmark och Jacob Sköld Blomfeldt valdes till ordinarie ledamöter (vardera omval 1 år).

c)

ersättare

Lise-Lotte Hjortenhammar valdes till ersättare i styrelsen (nyval 1 år).

§11 Val av ombud till förbundsmötet samt fullmakt
Distriktsstyrelsen fick i uppdrag att utse ombud till förbundsmötet samt att utse den person som tillstyrker
ombudens behörighet. Mötet gav distriktsstyrelsen rätt att vid behov utse nya ombud.

§12 Val av valberedning inför 2022-års distriktsårsmöte
Mötet utsåg Fredrik Grahn och Johan Svanström att tillsammans med förbundsdirektör Magnus Eriksson agera
valberedning och leta presumtiva styrelsemedlemmar inför nästa distriktsårsmöte.

§ 13 Verksamhetsplan och budget för 2021
Mötet beslutade att uppdra åt styrelsen att utifrån rådande läge utforma verksamhetsplan samt att ställa budgeten
för år 2021 till styrelsens förfogande.

§14 Övriga frågor
Förbundsdirektör Magnus Eriksson informerade från förbundet. Förbundet gick med vinst under år 2020 och
fortsätter under år 2021 den digitala satsning som de beviljats bidrag från Kulturrådet för att kunna genomföra.
Han uppmanade de närvarande att söka de olika bidrag som det skickas ut information om och förklarade
samtidigt att informationen ofta kommer från bidragsgivarna med väldigt kort framförhållning. Det finns utöver
Kulturrådet även medel att söka från Ideell Kulturallians.
Förbundet har tillsammans med Kulturens bildningsförbund satsat på att genomföra över 30 digitala seminarier
som varit mycket välbesökta. Bland annat har en dirigentutbildning och en kurs för livestreaming varit mycket
populära. På frågan om mailutskicken från förbundet nått ut till orkestrarna och medlemmarna förklarade de
närvarande att de tagit del av informationen och även sett att den nått fram till orkestermedlemmarna. Förutsatt
att medlemmarna registrerats i förbundets medlemsregistret ska de automatiskt få del av alla dessa utskick.
Utöver mailutskick har även Förbundet publicerat information på hemsidan ( www.orkester.nu ) och de olika
forumen på Facebook. Förbundet informerade de närvarande om möjligheten att gå in och följa forumen.
Johan Svanström berättade kort om att det i Tyskland finns en sida där orkestrar kan köpa och sälja originalnoter
av varandra ( https://www.gebrauchtnotenboerse.de ) och frågade huruvida förbundet skulle kunna stå för en
teknisk plattform. Förbundet tog frågan med sig och undersöker möjligheterna.
Lars-Göte Löfdahl informerade om att han då och då kontaktas med anledning av att orkesterverksamheter läggs
ner. I samband med detta är det inte ovanligt att notarrangemang slängs. Föreslogs att distriktet förmedlar sådan
information till medlemsorkestrarna så att de som vill kan ta hand om noterna.

§15 Mötets avslutande
Lars-Göte Löfdahl tackade för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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