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Under punkt 9- 10 görs val för LSFF och varje lokalavd. i RUM

9. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter

10. Val av styrelseledamöter

a) val av ordinarie ledamöter

b) val av ordförande

11.Val av revisorer

12.Val av valberedning

13. Fastställande av årsavgift

14.Ändringar av stadgar (endast Skolmusikkåren, Alla Breve & Con Brio)

15. Övriga frågor

16.Avslutning



Redovisning av 
verksamheten

http://lsmk.se/lsff/arsmote-2022



Verksamhetsberättelse 2021-2022
Linköpings Skolmusikkårers Föräldraförening
Verksamhetsåret: 2020-09-01 – 2021-08-31

Styrelse 2021—2022
Ordförande Henrik Lindkvist
Vice Ordförande Niklas Wärnsberg
Kassör Jonas Bergman Ärlebäck  
Sekreterare Mia Klein Huge
Ledamot Niclas Appleby
Ledamot (uniform) Brian Preston
Ledamot (uniform) Maria Segersson
Ledamot Åsa Hagström

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

       Verksamhet under året 2021/2022
Verksamhetsåret var det första på två år då inte Coronapandemin dikterade alla villkor. Ordinarie årsmöte avhölls fysiskt i Katedralskolans Aula den 20 
oktober 2022. Årsmötet genomfördes förgyllt med musik från orkestrarna. Val av nya ledamöter till styrelsen förrättades och Annika Forslund avtackades 
efter lång och trogen tjänst i LSFF och många timmars kassörsjobb.
Under verksamhetsåret har 8 ordinarie styrelsemöten genomförts samt ett möte med några styrelsemedlemmar i samband med ConBrios konsert i 
Folkungaskolans aula den 18/5 2022. I styrelsen har föräldrarepresentanter från samtliga orkestrar arbetat liksom orkesterledare. 

Föreningen har under året tillsammans med orkesterledare planerat och genomfört olika repetitioner, spelningar, resor, läger och 
trivselaktiviteter. Coronapandemins restriktioner släpptes i slutet av mars 2022 vilket gjorde att året blev mer “normalt” än de senaste två åren. Detta 
positiva har för styrelsen inneburit fler insatser vid aktiviteter och mer transaktioner att hantera för kassören. 

Ett stort arbete har lagts ner på att få alla musikanter i Alla Breve och SMK att ha en uniform i passande storlek. I år är det extra många musikanter som 
ingått i Alla Breve och SMK, vilket har gjort att Brian och Maria i styrelsen har fått trolla med storlekar och uniformsbyten för att lyckas få alla musikanter 
välklädda på konserterna. Under året har en större gemensam beställning av konsertskjortor skett för första gången på ett par år. Där har föreningen fått 
god hjälp av f.d. styrelseledamoten Anders Björn. Även ConBrio-tröjor har beställts.



Valborg och 1:a maj-firande kunde för första gången på länge kunde firas i Tannefors, Vikingstad, Söderköping och förstås i Linköping. Alla Breve kunde 
genomföra en mycket lyckad resa till Stockholm under våren. ConBrio avslutade sitt spelår med trivsel i och under träden vid Vidingsjös höghöjdsbana med 
tillhörande grillning och lekar. SMK har intensifierad samarbetet med Vreta Klosters Ungdomsmusikkår med bland annat en gemensam konsert i slutet av 
maj i Pingstkyrkans lokaler i “gamla folkets park” med efterföljande samkväm. Nationaldagen kunde firas i Gamla Linköping och AllaBreve och SMK fick 
avsluta vårteminen med traditionsenlig jordgubbspicknick. Ännu ett lyckat Liljeholmsläger, vår stolthet, har kunnat genomföras. Se också respektive 
orkesterförenings berättelse.

Under året har styrelsen ansvarat för de olika orkesterföreningarnas ekonomi samt administration av uniformer och tillhörande depositionsavgifter. 

Linköping 2022-10-16

Henrik Lindkvist Niklas Wärnsberg Jonas Bergman Ärlebäck        Mia Klein Huge
Ordförande Vice ordförande Kassör          Sekreterare

Niclas Appleby Brian Preston Maria Segersson Åsa Hagström
Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot



Verksamhetsberättelse för Linköpings Skolmusikkår verksamhetsåret 2021-2022

Året påverkades av pandemin men framträdanden har ökat i långsam takt. Orkestern kunde delta i 
Svensk Blåsmusikfestival 17-19 september. Halloweenkonsert 18 oktober i Crusellhallen och 
årsmöte 25 oktober. Terminen avslutades med en julkonsert i orkestersalen den 15 december
Vårterminen började som vanligt lugnt. Planerade marschrepetitioner tillsammans med Alla Breve 
fick ställas in på grund av dåligt väder. Valborgsmässoafton kunde genomföras enligt tradition i 
Vikingstad och efterföljande vårmarsch 1 maj samt demonstrationståg i Söderköping och Linköping 
gjordes.
En gemensam konsert tillsammans med Vreta gjordes i Pingstkyrkan måndagen den 23 maj 
Nationaldagen genomfördes i Gamla Linköping. Dock utan parad från stadskärnan. Traditionell 
avslutning med jordgubbar och glass tillsammans med Alla Breve som tyvärr inte fick plats vid 
själva firandet.
I Linköping genomfördes SM-tävlingar i ovanliga idrottsgrenar. Skolmusikkåren tillsammans med 
Vreta Kloster ungdomsorkester och Alla Breve såg till att invigningen fick en pampig inramning.
En ny spelning för verksamhetsåret var en parad i Tranås lördagen den 2 juli med stöd av Vreta 
Kloster Ungdomsorkester och vid kungligt besök i Berg spelade både skolmusikkåren och Vreta 
Kloster Ungdomsorkester den 9 juli.

Linköping i oktober 2022

Leif Wangin, dirigent



VERKSAMHETSBERÄTTELSE, ALLA BREVE 2020/2021

Vi startade som vanligt, verksamhetsåret med läger på Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa. Det blev mycket 
spelande och marscherande och däremellan åt vi god mat och badade.
Förberedelserna inför Svensk Blåsmusikfestival startade så fort läsåret kommit igång (23/8) och vi repeterade in 
ett konsertprogram samt hade marschträning.
På Blåsmusikfestivalen 17 - 19 september hade vi konsert och marscherade, var på workshop och lyssnade på 
andra konserter.
Nästa konsert var föräldraföreningens årsmöte, 20/10 och terminen avslutades med julkonsert 6/12 i 
Folkungaskolans aula.
Vårterminen var äntligen som vanligt igen, efter pandemin, med konsert på Valborg vid Tannefors slussar och 
parad på 1:a maj. Vi marschtränade en hel del inför detta.
Fred 20 maj åkte vi på en efterlängtad orkesterresa till Stockholm. Vi var där hela helgen och bodde på Zinkens 
damm. När vi kom fram till Stockholm var vi först på studiebesök i Musikhögskolans nya lokaler. Det var väldigt 
fina lokaler - vi fick en guidad tur där och fick även träffa en elev från Mjölby som studerar där nu.
Vi hade en konsert på Bysis torg på söder och vi hann precis spela klart innan det började regna.
På lördagen 21 maj deltog vi på Blåsmusikens dag och hade konsert på Musikaliska:s fina scen, på Nybrokajen. 
Flera orkestrar deltog och det var musik där hela dagen. Kvällen spenderade vi på Gröna Lund. Det var ganska 
kallt - men det gjorde inget!

På söndagen tog vi vår buss till Mynttorget vid slottet och fick en guidad tur i Gamla stan. Därefter åt vi pizza och 
avslutade vår resa med att titta på Hemvärnets musikkår, Östergötland, som genomförde vaktparad vid slottet.
Resan blev väldigt lyckad och alla musikanter var väldigt nöjda. Stort tack till de föräldrar som lade ned mycket tid 
på att planera resan och de föräldrar som sedan följde med på resan och hjälpte
oss.

Linköping 221012
Veronica Svärd Nilsson och Thomas Fristedt, Orkesterledare



Verksamhetsberättelse för ConBrio 
Lokalavdelning av RUM och SvUB 
verksamhetsåret 1/9-2021 – 31/8-2022

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.

Repetitionerna på Kulturskolan startade den 25 augusti och det var många inplanerade konserter under höstterminen. 

18 september gjorde vi vårt första framträdande på Svensk blåsmusikfestival, det blev två konserter, en på Farbror Melins 
torg och en i St Larsparken.

Nytt för i år var en stor konsert med alla Kulturskolans blåsorkestrar. Konserten var 18/10 i Crusellhallen och hade 
Halloween-tema. Vi spelade Cassinis rings själva och temat från Ghostbusters tillsammans med Alla Breve.

Bara två dagar senare hade LSFF:s årsmöte (20/10) och vi spelade igen, denna gång Cassinis rings och Jurassic Park.

Med inspelningar av Christmas Overture och We wish you a rocking Christmas, som sedan lades upp på Kulturskolans 
plattform Study Along, önskade vi alla en god jul.

Vårterminen började lite lugnare och vi hade gott om tid att öva in ny repertoar. Första konserten var inte förrän 18/5 och 
var en gemensam konsert med Metallhicka och Ta i Trä.

Vi avslutade spelåret på Kulturskolefestivalen i Gamla Linköping 25/5. 6 juni hade vi avslutning i Vidingsjös 
motionscentrum med höghöjdsbana, korvgrillning och 5-kamp.

Efter sommarlovet startade vi igång med det traditionsenliga lägret på Liljeholmens folkhögskola onsdagen den 10 augusti. 
Mycket spel blev det men vi hade även tid för bad, fika och mycket annat trevligt!

Vi vill tacka orkesterns medlemmar och vår föräldraförening för ert tålamod och kämpaglöd under detta märkliga år!

Linnea Pihl & Jonas Sundin, Orkesterledare



Redovisning av 
ekonomi

Jonas visar och berättar













Förslag till antal ledamöter i styrelsen

8 st ordinarie ledamöter, inga suppleanter

9. Fastställande av antalet ordinarie ledamöter



Till ledamöter i LSFF föreslås:

Niclas Wärnsberg mandattid 22-24 Omval
Jonas B. Ärlebäck mandattid 22-24 Omval
Maria Segersson mandattid 22-24 Omval
Åsa Hagström mandattid 22-24 Omval

Kvarstående ledamöter
Henrik Lindkvist mandattid 21-23
Mia Klein Huge mandattid 21-23
Niclas Appleby mandattid 21-23
Brian Preston mandattid 21-23

10. Val av styrelseledamöter
a) val av ordinarie ledamöter



Förslag till ordförande

Henrik Lindkvist mandattid   21-22 omval

10. Val av styrelseledamöter
b) val av ordförande



Förslag till styrelseledamöter i Con Brio

Henrik Lindkvist Ordförande

Mia Klein Huge Ledamot

Jonas Sundin Dirigent

Linnea Pihl Dirigent

10. Val av styrelseledamöter
ConBrio



Förslag till styrelseledamöter i Alla Breve

Henrik Lindkvist Ordförande

Maria Segersson Ledamot

Veronica Svärd Nilsson Dirigent

Thomas Fristedt Dirigent

10. Val av styrelseledamöter
AllaBreve



Förslag till styrelseledamöter i Linköpings 
Skolmusikkår

Henrik Lindkvist Ordförande

Niklas Wärnsberg Ledamot

Jonas Ärlebäck Ledamot

Leif Wangin Dirigent

10. Val av styrelseledamöter
Skolmusikkåren



Förslag till revisorer

Kjell Jonasson mandattid 22-24 omval 

Kvarstående revisor
Lisa Antelius mandattid 21-23 

Förslag till revisorssuppleant
Robert Leuchovius mandattid 22-23 omval

11. Val av revisorer



Förslag till valberedning

Orkesterledarna
Leif Wangin, sammankallande

12. Val av valberedning



Förslag till medlemsavgift 2021-2022

300 kr/familj  (oförändrat)

13. Fastställande av årsavgift



14. Ändringar av stadgar (endast Skolmusikkåren, Alla Breve & Con Brio)

§ 16 Årsmöte hålls samordnat av LSFF tillsammans med övriga föreningar inom LSFF på dag, plats och tid som LSFF 
bestämmer.

        Förslag till förändring - ersätt nuvarande paragraf 16 med:
        Årsmöte hålls samordnat av LSFF tillsammans med övriga föreningar inom LSFF på dag, plats och tid som LSFF 

bestämmer. Årsmöte kan även genomföras genom videosamtal.

§ 21 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
 

1. Val av två justeringspersoner, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, tillika rösträknare.
2. Styrelsens verksamhetsberättelse
3. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
4. Fastställande av resultat och balansräkning.
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
6. Fastställande av antalet styrelsefunktionärer
7. Val av styrelsefunktionärer för en tid av ett år.
Förslag till tillägg:
8. Val av en revisor och en revisorssuppleant

§ 25 Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas på två på varandra följande medlemsmöten varav ett 
skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan dessa möten.
För beslut om ändring eller upplösning av dessa stadgar krävs beslut där två tredjedelar av de röstande biträder 
beslutet.

        Förslag till ändring - ersätt nuvarande § 25 med:
        Beslut om ändring eller upphävande av dessa stadgar fattas på ordinarie årsmöte med enkel majoritet.



15. Övriga frågor

16. Avslutning


