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Verksamhetsberättelse 2017
Ing-Marie Nilsson

Verksamhetsår
Verksamhetsår = kalenderår. Generalprogrammet upptar höst- och vårterminen. Bilaga 1.

Medlemmar
Örnsköldsviks Musiksällskap har 2017 haft 11 medlemmar.

Abonnemang
Under året har 43 abonnemang sålts. Abonnemanget kostar 1 200 kr. Abonnemanget gäller för
höst och vår. En jul- och nyårshälsning skickades ut till abonnenterna i december 2017.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 200 kr/år.

Årsmöte
Vid årsmötet den 28 februari 2017 deltog 13 personer.

Styrelse
Styrelsen fick vid årsmötet den 28 februari 2017 följande utseende: David Wahlén v.
ordförande, Anna Risberg sekreterare, Rune Andersen, Ing-Marie Nilsson och Gerd Wedman,
ledamöter. Två styrelseposter är vakanta. Den nya styrelsen fick i uppdrag att försöka rekrytera
en ordförande och två ledamöter.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger under året.

Valberedning
Styrelsen fick vid årsmötet 2017 i uppdrag att rekrytera ledamöter till valberedningen.
Uppdraget är inte slutfört.

Revisor
Styrelsen fick vid årsmötet 2017 i uppdrag att rekrytera revisor. Uppdraget är inte slutfört.

Bokföringsbyrå
C´s Bokföring, Carina Bernehjält. Tel. 070-283 07 26. E-post: carina@csbokforing.nu .
Hemsida: www.csbokforing.nu

Ekonomi
Resultatrapporten visade den 31 december 2017 på ett utgående plussaldo.

Åhörare vid konserter
En enkel redovisning från konserterna hösten 2017 visar bland annat att i medeltal 85 personer
har lyssnat till konserterna varav medeltalet för abonnenter varit 19.
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Flyttning av kansli
Musiksällskapets kansli på Ångermanlandsgatan sades upp hösten 2016 eftersom kanslisten
gått i pension. Kansliet har därefter flyttats och finns nu i våningen under Nolan. Den nya
postadressen är Viktoriaesplanaden 31, 891 35 Örnsköldsvik. Telefonnumret 0660-144 04
sagts upp, och istället går telefonnumret 070-511 23 57 tills vidare till vice ordförande David
Wahlén.

Hemsida
Den tidigare hemsidan har bytt ägare till Örnsköldsviks Musiksällskap och drivs av Ing-Marie
Nilsson i styrelsen. Adressen är som tidigare: www.ovikmusik.se. Till hemsidan finns även en
e-postadress kopplad, kontakt@ovikmusik.se Alla e-postmeddelanden till denna adress
vidarebefordras till sekreterare vice sekreterare och vice ordförande.

Swish
Möjligheter till betalning via Swish startades hösten 2016. Swishnummer = 123 238 60 43.

Förköp
Förköp av biljetter har ordnats via Östmans Musik AB och Tickster.

Generalprogram - konserter
Hösten 2016 – våren 2017 och hösten 2017 – våren 2018. Se bilagor.

Fika vid konserter
Föreningen Musiksällskapets Vänner har som vanligt ordnat med fika vid konserterna. Vid
styrelsens sammanträde den 29 augusti 2017 beslutades att fika i fortsättningen ska ingå i
biljetten. Den som så vill kan bidra med en lämplig summa till fikat.

Försäljningar av instrument
Musiksällskapet har haft en flygel utlånad till Själevads församling, begravningskapellet.
Församlingen har köpt in flygeln för 30 000 kronor.
Jenny Dynesius har av Musiksällskapet köpt Musiksällskapets oboe för 18 000 kronor.

Annonsering i kommunens ”Nyinflyttad”
Musiksällskapet har annonserat i kommunens tidskrift Nyinflyttad, som ges ut en gång per år
till en kostnad av 2 480 kr + moms.

Rapporter
STIM-rapport för tiden 170101 – 170530 har gjorts av Anna Risberg och för tiden
170531 – 1701231 av Ing-Marie Nilsson (ÖMS 046). ”Ibland är det arrangören av
konserten som ska musikrapportera. Vid konstmusik, kammar- eller orkestermusik är det
konsertarrangören som har skyldighet att rapportera in vilken repertoar som har spelats. Det
räcker att skicka in programblad eller dylikt om det finns. Vid spelningar med utländska
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artister och grupper är det konsertarrangörens skyldighet att lämna in en låtlista/repertoar till
Stim.”
Rapport till Sveriges Orkesterförbund (SO) har gjorts av David Wahlén (ÖMS 026).

Skrivelser in och ut (diarium)
Skrivelser in och ut har under 2017 diarieförts med löpande nummer ÖMS 008 - ÖMS039.
Bilaga.

Presentkort
Styrelsen beslutade den 29 augusti 2017 att införa ett presentkort. Presentkortet gäller för en
säsong eller en konsert.

Annonsörer i generalprogrammet
Styrelsen har arbetat med att få annonsörer till generalprogrammet hösten 2017 – våren 2018.
Det har resulterat i totalt 20 annonsörer med annonser av olika storlekar.
Styrelsen har beslutat att dela ut presentkort till annonsörerna i generalprogrammet. Helsida =
abonnemang, halvsida = 5 valfria konserter, kvartssida = 2 valfria konserter.

Hundraåringarna som vi behöver
Artikel i Örnsköldsviks Allehanda tisdagen den 17 oktober 2017. ”Orkesterföreningarna
föddes för att ge de stora mästarnas verk till folket. Idag kämpar de om anslag,
uppmärksamhet och medlemmar. Men de hittar också nya sätt att förbli vad de varit i över 100
år – ett forum där musikälskare kan spela och lyssna, och nya unga musiker växa upp.”… ”Vi
är ingen medlemstät förening utan har samma problem som det övriga Föreningssverige. Men
vi står stadigt ekonomiskt. Det går inte bara runt, det går bättre och bättre, säger David
Wahlén i Örnsköldsvik.”
Styrelsen för Örnsköldsviks Musiksällskap, februari 2018

David Wahlén, Anna Risberg, Rune Andersen, Gerd Wedman, Ing-Marie Nilsson

Bilagor
1. Generalprogram hösten 2016 – våren 2017 och hösten 2017 – våren 2018.
2. Diarium 2017.
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