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Verksamhetsberättelse 2018-2019 
Linköpings Skolmusikkårers Föräldraförening 
Verksamhetsåret: 2018-09-01 – 2019-08-31 

Styrelse 2018—2019 
Ordförande Henrik Lindkvist 
Vice Ordförande Niklas Wärnsberg 
Kassör Annika Forslund 
Sekreterare Mia Klein Huge 
Ledamot Niclas Appleby 
Ledamot (uniform) Marianne Björegren 
Ledamot Anders Björn 
Ledamot Jonas Bergman Ärlebäck  

Orkesterledare 
Con Brio Linnea Pihl / Jonas Sundin 
Alla Breve Veronica Svärd Nilsson / Thomas Fristedt 
SMK Leif Wangin 

 

Verksamhet under året 2018/2019 
Ordinarie årsmöte avhölls den 24 oktober 2018. Vid årsmötet spelade orkestrarna och val av nya 
ledamöter till styrelsen förrättades. 
Under verksamhetsåret har 8 ordinarie styrelsemöten genomförts. I styrelsen har 
föräldrarepresentanter från samtliga orkestrar arbetat liksom orkesterledare. Föreningen har under 
året tillsammans med orkesterledare planerat och genomfört olika övningar, spelningar, läger, 
trivselaktiviteter och resor. Något färre resor har genomförts under året 18-19 eftersom alla 
orkestrarna reste året innan. Under året har styrelsen ansvarat för de olika orkesterföreningarnas 
ekonomi genom uppbörd av årsavgifter, fakturering av spelningar där gage erhållits, samt 
administration av uniformer och tillhörande depositionsavgifter. Under året har styrelsen beställt 
skjortor, tröjor och uniformer för att bredda storleksurvalet, organiserat måttagning, utprovning och 
utdelning av nya uniformer samt skjortor/tröjor. 

Henrik Lindkvist Niklas Wärnsberg 
Ordförande Vice ordförande 
 
 
 
Annika Forslund Mia Klein Huge 
Kassör Sekreterare 
 
 
 
Niclas Appleby Marianne Björegren 
Ledamot Ledamot 
 
 
 
Anders Björn Jonas Bergman Ärlebäck 
Ledamot Ledamot 



 

Verksamhetsberättelse för Con Brio 
Lokalavdelning av RUM verksamhetsåret 
20180801-20190731 
 
Styrelsen för RUM:s lokalavdelning Con Brio har under 
verksamhetsåret utgjorts av ordförande Henrik Lindkvist, Mia Klein 
Huge och orkesterledarna Linnea Pihl och Jonas Sundin. Föreningens 
ekonomi har förvaltats av LSFF. 
 
Spelåret startade med den numera traditionsenliga lägerdagen på 
Liljeholmens folkhögskola onsdagen den 15 augusti. Orkesterspel, bad, 
"lära känna" lekar och marschträning tillsammans med Skolmusikkåren 
gjorde det hela till en mycket trevlig och lyckad dag. 
 
Repetitionerna på Kulturskolan startade den 29 augusti och siktet var 
inställt på Blåsmusikfestivalen som gick av stapeln redan 14-16 
september. Vi spelade en stående konsert på Farbror Melins torg i 
Linköping och var även med och marscherade på tattoot på Saab 
arena. Nästa framträdande var i LSFF:s årsmöte den 24 oktober i 
Katedralskolans aula.  
 
Vårterminens repetitioner startade den 16 januari med mycket ny 
repertoar. 
 
11-12 maj hade vi ett samarbete med Kulturskolans stråkorkester och 
två orkestrar från Vänersborg och Vargön (en blås och en 
stråkorkester). Två fullspäckade dagar med spel, både som en stor 
blåsorkester och en ännu större symfoniorkester med alla fyra 
orkestrarna tillsammans. Helgen avslutades på Linköpings 
Flygvapenmuseum med en maffig konsert i flygplanshangaren.  
 
15 maj hade vi en gemensam konsert med Young Heard, Metallhicka 
och Träbitarna. Alla orkestrar spelade ett par låtar själva och vi 
avslutade konserten med att spela How to train your dragon 
tillsammans. Terminen avslutades 29 maj med brännboll och glass i 
parken. 
 
Nu återstår bara för undertecknade att tacka orkesterns medlemmar 
samt den fina föräldraföreningen för ett trevligt år! 
 
 
 
______________________ ________________________ 
Linnea Pihl, Orkesterledare Jonas Sundin, Orkesterledare 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ALLA BREVE 2018/2019 

 
Spelåret startade med det traditionsenliga lägret på Liljeholmens Folkhögskola den 13 - 15 
augusti. Orkestermedlemmarna lärde känna varandra, vi badade och åt god mat, som vanligt och vi övade 
konsertmusik samt även en del marsch.  
 
Repetitionerna på Kulturskolan startade den 20 augusti och vår första konsert var lör 15 september  
då det återigen var dags för Blåsmusikfestival i Linköping.  
Vi deltog i parad genom staden samt hade en egen konsert på Farbror Melins torg – vilket var mycket uppskattat. 
Musikanterna fick även delta i workshops och lyssna på professionella orkestrar samt vara med på Tattoo i Saab 
Arena, tillsammans med SMK och Con Brio.  
 
Den 24 oktober var det dags för Höstkonsert och årsmöte med LSFF:s årsmöteoch på vår ordinarie 
orkesterreptition, 3 december, hade vi en avslutande julkonsert för läsåret, då föräldrar och andra intresserade 
kom och lyssnade på bl a Jingle Bells Mambo. 
 
I mars medverkade Alla Breve tillsammans med Sinfoniettan i årets upplaga av Barnkonserterna i 
Crusellhallen. I år hette musikalen Vem har lurat alla barnen? och handlade om olika könsroller i samhället. 
Föreställningen riktade sig till lite äldre barn och den blev väldigt uppskattad av såväl skolungdomar som 
föräldrar. 
 
27 april fick vi nöjet att inviga en ny skolbyggnad på Lillgårdsskolan  i Vidingsjö. Det blev mycket uppskattat 
när vi helt plötsligt marscherade in på skolgården, som en överraskning, och spelade i samband med invigningen 
och sedan marscherade ut igen (Veronicas grannar fick även ett trevligt uppvaknande på lördagsmorgonen då vi 
värmde upp i hennes trädgård ☺). 
 
Snart var det dags att musicera igen i samband Valborgsmässofirandet vid Tannefors Slussar.  
Alla Breve framförde, som vanligt, en fin konsert, för en något mindre publik än vanligt, p g a eldningsförbud. 
”Hjälten” Bob Karlsson fick rycka in på slagverk eftersom några slagverkare var sjuka.  En något mindre skåpbil 
hyrdes och slagverket kom på plats utan besvär, tack vare behjälpliga föräldrar – tack!  
 

 
Fotograf: Niklas Wärnsberg 
 
Dagen därpå, onsdagen den 1 maj var det dags att gå ut och marschera. Vi var engagerade av Vänsterpartiet för 
att gå med och spela i demonstrationståget, som gick från Konsert & Kongress till Trädgårdsföreningen. 
Ungdomarna gjorde en fin insats och efteråt var alla trötta men tämligen glada. 
 
Söndagen 12/5 var det återigen dags för ett hedersuppdrag, då vi hjälpte till att inviga det nya kulturhuset  
Agora, i Skäggetorp. Före invigningen marscherade vi runt för att locka publik och sedan fick vi även spela 
några stycken från scenen. Eftersom vi var ont om folk i trumpetsektionen denna dag var Rommel Reyes med 
och hjälpte oss – stort tack! 
 



 
Fotograf: Veronica Svärd Nilsson 
 
Under Kulturskolefestvialen, som i år genomfördes i Gamla Linköping, hade vi konsert på Folkparksscenen. 
Det blev en lyckad festival under en dag, i härligt försommarväder och fin miljö. 
 
6 juni genomförde vi nationaldagsmarsch  tillsammans med SMK. Det blev ett långt marschtåg som gick från 
Borggården till Valla, med vätskepaus i Gamla Linköping! Häftigt och jobbigt, men roligt och uppskattat. Efter 
spelningen firade vi med jordgubbar, glass och cider! – vilket nu börjar bli en tradition för att avsluta läsåret. 
Tack föräldrar som ordnade med detta! 

 
Fotograf: Veronica Svärd Nilsson 

Det här läsåret blev det lite fler konserter än vanligt och även mer marscherande än vi brukar. Jag upplever att 
musikanterna tycker det är kul och vi har väldigt god närvaro på såväl repetitioner som konserter. Det känns 
väldigt bra och roligt, för oss orkesterledare. Vi har vanligtvis med oss en liten (frivillig) ”fanclub” av föräldrar 
som hjälper och stöttar oss, vid konserter och det är vi väldigt tacksamma för! 
 

Tack, musikanter och föräldrar för detta fina läsår med många musikaliska höjdpunkter! 

// Veronica Svärd Nilsson och Thomas Fristedt, Orkesterledare 



 
 

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS 
SKOLMUSIKKÅR LOKALAVDELNING AV RUM OCH SVUB 

VERKSAMHETSÅRET 2018-09-01 – 2019-08-31 
 

Året tjuvstartades som vanligt med ett läger veckan innan skolan startade på 
Liljeholmens folkhögskola och även medverkan öppnande med marsch till 
Stora Torget den 21 augusti. Den 13-16 september genomfördes Svensk 
Blåsmusikfestival för fjärde gången i Linköping. På öppningskonserten spelade 
Skolmusikkåren tillsammans med Östgöta Blåsasrsymfoniker och Hemvärnets 
Musikkår Östergötland i ett mäktigt verk: Extreme Beethoven av kompositören 
Johan de Meij. Lördagen innehöll parader och konserter i Linköping och 
söndagen ägnades åt och tattoo. I Tattoot deltog alla musikanter. Framförandet 
var mycket väl genomfört och musikkåren har fått mycket beröm. 

Årsmöte hade vi den 24 oktober i Katedralskolans aula och årets julkonsert 
gick av stapeln i Kulturskolans Orkestersal den 19 december. Då delades 
diplom ut till gamla orkestermedlemmar.  

Våren ägnades åt bland annat traditionella spelningar valborg och 1 maj. 
Orkestern åkte till Västerås och tävlade i MusikRum och fick silvermedalj. 
Nationaldagen i vackert väder genomfördes tillsammans med Alla Breve. 
Efteråt blev det jordgubbar och glass för att integrera de nya musikanterna som 
börjar efter sommaren. 

 

Linköping den 8 oktober 2019 

 

Leif Wangin, dirigent 



 Linköpings Skolmusikkårers Föräldraförening  Sida:  1

 Balansrapport  Utskrivet:  19-09-23

 Räkenskapsår: 18-09-01 - 19-08-31  Senaste vernr:  138
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 18-09-01 - 19-08-31

 Ing balans  Period  Utg balans

 TILLGÅNGAR
 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar
 1020  Plusgiro  173 559,79  133 810,50  307 370,29
 1050  Sparkonto Företag  260 910,56  0,00  260 910,56
 S:a Immateriella anläggningstillgångar  434 470,35  133 810,50  568 280,85

 Materiella anläggningstillgångar
 1210  Diverse fordringar  2 000,00  -2 000,00  0,00
 S:a Materiella anläggningstillgångar  2 000,00  -2 000,00  0,00

 S:a Anläggningstillgångar  436 470,35  131 810,50  568 280,85

 Omsättningstillgångar
 Kassa och bank

 1920  Inventarier  18 000,00  0,00  18 000,00
 1929  Ack avskrivningar Inventarier  -18 000,00  0,00  -18 000,00
 S:a Kassa och bank  0,00  0,00  0,00

 S:a Omsättningstillgångar  0,00  0,00  0,00

 S:A TILLGÅNGAR  436 470,35  131 810,50  568 280,85

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Obeskattade reserver

 2110  Diverse skulder  -3 799,00  3 799,00  0,00
 S:a Obeskattade reserver  -3 799,00  3 799,00  0,00

 Kortfristiga skulder
 2690  Depositionsavgift uniform  -52 495,00  -8 400,00  -60 895,00
 2693  Fonderade orkesterintäkter  -54 292,00  -4 300,00  -58 592,00
 2694  Fonderade Nya Uniformer  -1 460,25  1 460,25  0,00
 2695  Fonderade föreningsintäkter  -3 000,00  0,00  -3 000,00
 2919  Redovisat resultat  -49 978,68  -124 369,75  -174 348,43
 2950  Eget kapital  -271 445,42  0,00  -271 445,42
 S:a Kortfristiga skulder  -432 671,35  -135 609,50  -568 280,85

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -436 470,35  -131 810,50  -568 280,85

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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