
Protokoll över Kalmar Musiksällskaps årsstämma 2021-03-18 via Zoom kl. 19:10-19:50 

1. Fastställande av mötets röstlängd 
Närvarande: Lars-Göte Löfdahl, Lars Bergström, Johan Leander, Bernt Ohlson, Karin 
Hessel, Lajos Garlati, Bengt Weman, Elisa Kinsey, Teresia Gamme, Paula Liljegren, Göran 
Lönngren. Alla närvarande är medlemmar i Kalmar Musiksällskap och har rösträtt. 

2. Val av mötesordförande 
Till mötesordförande valdes enstämmigt Lars-Göte Löfdahl. 

3. Val av mötessekreterare 
Till mötessekreterare valdes Göran Lönngren. 

4. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes utan invändningar. 

5. Val av justerare tillika rösträknare 
Till justerare/rösträknare valdes Teresia Gamme och Paula Liljegren. 

6. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning 
Årsmötet utlystes med 5 veckors varsel i behörig ordning enligt stadgarna. 

7. Styrelsens årsberättelse 
Ordföranden läste upp styrelsens årsberättelse 2020. Verksamheten vilade största delen 
av året på grund av Coronapandemin. Planerade konserter försköts och ställdes slutligen 
in. Årsberättelsen  godkändes utan invändningar. Den är bilaga till detta protokoll.  

8. Föreningens årsbokslut 
Lars Bergström presenterade föreningens balans- och resultaträkning för 2020. Under året  
kunde en betydlig vinst konstateras, vilket i första hand berodde på minskade kostnader 
då planerade evenemang inte kunde genomföras. Med hänsyn till föreningens goda 
ekonomi avstod styrelsen från att söka bidrag från kommunen för 2021. 
Revisionsberättelsen saknas. Årsbokslutet godkändes under förutsättning att 
revisionsberättelsen är positiv.  

9. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen saknades vid mötet. När den inträffar ska den vidarebefordras till alla 
mötesdeltagare till kännedom och för eventuella invändningar. Berättelsen blir då bilaga till 
detta protokoll.    

10. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 
Årsmötet beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen under förutsättning att 
revisionsberättelsen är positiv. 

11. Val av ordförande 
Lars Bergström valdes enstämmigt till föreningens ordförande. 

12. Val av styrelseledamöter och suppleanter 
Till kassör valdes Johan Leander, till sekreterare valdes Göran Lönngren. Till 
styrelseledamöter valdes dessutom Alfhild Medelius, Karin Hessel och Lars-Göte Löfdahl. 
Lajos Garlati och Konstantin Shakov är enligt stadgarna styrelsemedlemmar.  

13. Val av två revisorer 
Till revisorer valdes Daniel Duchén och Åsa Häggström. 

14. Val av valberedning 
Bengt Weman och Bernt Olsson valdes till valberedare. 

15. Val av programråd 
Styrelseledamöterna beslutar oförändrat tillsammans i samarbete med den konstnärliga 
ledaren om kommande repertoar och program.  

16. Val av ordinarie och vice dirigent 
Lajos Garlati valdes till konstnärlig ledare och ordinarie dirigent. Till vice dirigent valdes 
Konstantin Shakov. 



17. Övriga frågor 
- Bernt Ohlson föreslår, att föreningen ska sätta upp en telefonlista över medlemmarna, för 
att kunna nå dem vid behov. Sekreteraren fick detta i uppdrag. Vid kommande repetitioner 
läggs en lista ut, där deltagarna kan skriva in sig. Så är det garanterat, att inskrivna  
deltagare är införstådda med offentliggörandet. 
- För att bevilja bidrag kräver Kalmar kommun, att föreningen upptar en medlemsavgift. 
Detta kunde hittills inte realiseras. Föreningsmedlemmar uppmanas att betala 50,00 kr/år.    
Föreningens swish: 123 072 60 42,  
Föreningens konto för överföring: 8169-5,693 376 585-8.  
Som redan vid förra årsmötet beslutat, upptages avgiften bara av stråkarna. Senare kan 
föreningen försöka att binda blåsare som ordinarie orkestermedlemmar. 
- Årsmötet noterade, att vi inte har lyckats med att få könsparitet i styrelsen. Detta mål 
måste på längre sikt eftersträvas. 
- Alla närvarande tackade den avgående ordföranden, Lars-Göte Löfdahl, för hans arbete 
för föreningen.  
 

Mötet avslutades kl. 19:50. 

Göran Lönngren







Årsberättelse 2020 
  

Kalmar Musiksällskap är Sveriges näst äldsta symfoniorkester för amatörer. Den bildades 
den 1 oktober 1887. Orkesterns första konsert hölls 1888 i en överfull Domkyrka. Under 
1980-talet bjöd Musiksällskapet på många av musikens stora verk.  
Under de senaste decennierna har orkestern mestadels fungerat som stråkorkester.  
2017 gavs dock en succéartad konsert ”Opera Sing-along” på Stortorget med 5000 i 
publiken. Musiksällskapet kompletterades då med tillresande musiker. Symfoniorkestern 
bestod av över 60 musiker på scenen. Allsångsledare och operasolister var Rickard 
Söderberg och Margareta Meltz. Denna konsert blev starten för uppbyggnad av Kalmar 
symfoniorkester. 

Kalmar Musiksällskaps plan för året var att fullfölja och förverkliga tidigare års mål vilka 
innebär att orkestern under året skulle ha genomfört symfonikonserter med upp till 50 
medverkande musiker rekryterade från Kalmar med omnejd. P.g.a av Corona pandemin har 
konserterna inte kunnat genomföras.  
Den enda konsert som genomfördes var trettondagskonserten i samverkan med 
Domkyrkans Nikodemuskör och solisten Py Bäckman.  
Repetitioner under ledning av Lajos Galati har hållits under den del av året då nationella 
restriktioner inte satt stopp för samlingar större än 8 deltagare.  

 

Styrelsen för Kalmar Musiksällskap 
gnm. Lars-Göte Löfdahl (ordf.) 
       



Kalmar Musiksällskap Balans och resultaträkning verksamhetsåret 2020

Balansräkning BANK
Intäkter Kostnader

Summa ingående balans 2020-01-01 54 128,53

Verksamhetsårets intäkter 156 000,00
Verksamhetsårets kostnader 26 519,50

Årets resultat 129 480,50

Summa utgående balans 2020-12-31 183 609,03

Resultaträkning

Bokföringsdag
2020-01-13 Bidrag Kalmar kommun 1 90 000,00
2020-01-20 Banktjänster Swedbank 2 750,00
2020-02-06 SOf 3 40,00
2020-02-12 Kalmar domkyrka trettondag 4 16 000,00
2020-02-16 NBV 5 7 885,00
2020-02-28 SOf 6 1 520,00
2020-04-03 Annons 7 4 655,00
2020-04-14 Annons 8 2 343,00
2020-04-20 Notpaket x4 9 731,00
2020-06-01 Generellt stöd Kalmar kommun 10 50 000,00
2020-07-03 SOf 11 40,00
2020-06-23 Gehrmans musikförlag 12 3 550,00
2020-06-23 Gehrmans musikförlag 13 1 813,00
2020-09-21 Internet 14 587,50
2020-11-25 Notporto 15 438,00
2020-11-30 Notporto 16 140,00
2020-12-07 Notporto 17 140,00
2020-12-07 Reseersättning Lajos 18 1 887,00
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