
 
 
 

 
Verksamhetsberättelse 2018 
Organisationsnummer 802408-6178 

 
Styrelsen för Radiosymfonikernas och radiokörens Vänförening får härmed avge följande 
verksamhetsberättelse för år 2018. 
 
Bakgrund: Föreningen bildades den 24 januari 1987. Ändamålet såsom det preciseras i stadgarna är att stödja Sveriges 
Radios Symfoniorkester och Radiokören såväl opinionsmässigt som ekonomiskt vid sidan av Sveriges Radios ansvar. 
 
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av: 
 
Prinsessan Christina, fru Magnuson Hedersledamot 
Gunilla Rönnholm Ordförande 
Pär Trehörning Vice ordförande 
Stefan Birksjö Kassör 
Kerstin Franzén Sekreterare 
Hans-Eric Gullander Ledamot 
Ulf Leopoldson Ledamot 
Birgitta Magnusson Ledamot 
Lars Magnusson Ledamot 
Agneta Söderman Ledamot 
 
Helena Wessman/ Karin Lewinson Berwaldhallen 
Rickard Collin Radiokören 
Bo Söderström Sveriges Radios Symfoniorkester 
 
Revisorer 
Jan Holmberg och Lena Cronvall Morén 
Birgit Rahm, suppleant 
 
Valberedning 
Gunnar Wikström, Bo Holmberg och Erik Juhlin 
 
Hedersmedlemmar 
Arne Baldhagen, Carl-Erik Nyquist, Tönu Kaljuste, Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, Bernt Lysell och Peter 
Dijkstra 
 
Styrelsen har under året haft tolv protokollförda styrelsemöten. 
 
För våra medlemmar 
 
Vid 22 tillfällen (11 på våren och 11 på hösten) har möjlighet givits att närvara vid repetitioner med orkester och/eller 
kör. Vi har kunnat studera inte mindre än 15 olika dirigenters sätt att jobba, förutom Daniel Harding och Peter Dijkstra. 
Vid fem tillfällen har det varit Daniel Harding, vid två tillfällen Peter Dijkstra innan han slutade i maj månad och Folke 
Ahlin också två. De övriga 15 fick vi stifta bekantskap med vid ett tillfälle vardera. 
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Under den korta pausen i repetitionerna brukar dirigent, solist, tonsättare eller någon musiker från Radiosymfonikerna 
eller sångare från Radiokören prata om dagens verk, sitt instrument eller annat som rör musiken som spelas. Sedan 
hösten 2018 håller Vänföreningen en kort introduktion till de verk som kommer att repeteras. Ett schema med verk och 
satser sätts också upp tillsammans med tidsangivelser för pauser. 
Förmånliga erbjudanden från Berwaldhallen via e-post samt 10% rabatt på biljetter till Radiosymfonikernas och 
Radiokörens framträdanden . 
 
Eftersitsar i anslutning till en ordinarie konsert är ett mycket lyckat sätt att träffa en separat stämma i kör eller orkester.  
Vi har under det gångna året fått bekanta oss med cellostämman och dess  utövare. 
 
Tre studiebesök - 14 januari, 23 januari och 5 april med vardera 20 personer - genomfördes vid Musikhögskolan. 
 
Kammarmusik 
 
Den 22 maj gjorde Kungsbackatrion, Malin Broman, Simon Crawford-Phillips och Jesper Svedberg ett uppskattat 
Schumann-program för vännerna i studio 2. 
 
Den 24 september bjöds vännerna återigen till studio 2. Programmet var ”Opera högt och lågt”. 
En kvartett ur Radiokören, Lisa Carlioth, Lars Johansson-Brisman, Tove Nilsson och Mats Carlson med förstärkning av 
pianisten Michael Engström sjöng och spelade känd operamusik.  
 
Så till den del av vår verksamhet där vi kombinerar musiken med en måltid, vår egen Concerto Grotto. Den 26 mars 
bjöds vi på ett omväxlande program med en oboekvintett av Bernhard Crusell, en oboekvartett av Benjamin Britten och 
som avslutning Mozarts klarinettkvintett. Spelade gjorde Bengt Rosengren, oboe, och Niklas Andersson, klarinett, 
Stråkmusikgruppen utgjordes av Ulrika Jansson och Hanna Göran, violin, samt Eriikka Nylund, viola.  
Höstens Concerto Grotto ägde rum måndag 24 oktober. Två pianokvartetter från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal stod 
på programmet. Först spelades Phantasy av engelsmannen Frank Bridge och därefter ett ungdomsverk av Richard 
Strauss. David Wärn var kvällens pianist och övriga musiker Frida Hallén-Blixt, violin, Linnéa Nyman, viola och 
Helena Nilsson, cello. Musik med spännande kontraster! 
En god supé, levererad som vanligt av Dag Henriksson, intogs enligt tradition i foajén. Det blev dragning på lotterna 
som alla fick vid ankomsten till Grottan. Gästerna kunde också botanisera i våra förråd av cd-skivor och ta med en skiva 
hem.  
 
 
Resor 
 
Två resor erbjöds medlemmarna under året. En resa till Dalhalla i juli med hemresa över Wij Trädgårdar dagen därpå. 
Dessutom en resa till Säffle i november. Den lockade emellertid inte tillräckligt många resenärer. 
 
Medlemsskiva 
 
Till årets nya medlemmar har vi haft möjligheten att fortsätta traditionen med en egen medlemsskiva - Johannes Brahms 
Ein deutsches Requiem med Manfred Honeck som leder Radiokören, Eric Ericsons Kammarkör och Sveriges Radios 
Symfoniorkester tillsammans med solisterna Hillevi Martinpelto, sopran och Peter Mattei, baryton.  
 
För kören och orkestern 
 
Den 6 december var det utdelning av Vänföreningens stipendier till minnet av Olof Rydbeck. Som tidigare år delades 
fyra stipendier på vardera 25.000kr ut till tre musiker och en korist. 
Stipendiesumman möjliggjordes genom att Vänföreningens styrelse beslutat överföra 100.000 kr av årets överskott till 
Olof Rydbecks och Vänföreningens fond. 
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Stipendiaterna 2018 med de motiveringar som deras arbetskamrater givit: 
 
Helena Nilsson, cello 
Motivering: Med sitt gedigna och stilsäkra cellospel och med sin varma själ, finns hon alltid här  

för oss. Med stort hjärta, få förunnat, är hon den bästa kollega vi kan ha, 
 
Elisabeth Arnberg, viola 
Motivering: Elisabeth är en fantastisk kollega. Alltid väl förberedd, musikaliskt inspirerande,  

humoristisk och principfast såväl på som utanför podiet. Hon bidrar starkt till 
orkesterns stringens och framgång. 

 
Ulf Bjurenhed, oboe 
Motivering: Ulf har under många år förgyllt orkestern med sina vackra och personliga insatser 

på solooboe och engelskt horn. Han bidrar även till orkesterns utveckling och  
framgång. 

 
Tove Nilsson, alt 
Motivering: Med sin varma röst och personlighet sprider hon harmoni och trygghet kring sig. 

Från bråddjupa brösttoner till bergsäkra solistinpass och scenisk toppklass är Tove 
en radiokörsklippa att lugnt luta sig emot. 

 
 
Bidrag 
 
I slutet av året utgavs en CD skiva med Carl Nielsens tre solokonserter - Andreas Sundén, klarinett; Malin Broman, 
violin samt Anders Jonhäll, flöjt - tillsammans med Sveriges Radios Symfoniorkester. Vänföreningen beslutade för tre 
år sedan att bidra med 15 000 kronor för skivans utgivning. Detta belopp utbetalades under året.  
 
Information under året 
 
Fyra nummer av Berwaldbladet med information om föreningens verksamhet har producerats och distribuerats via 
post. Ett sätt att sprida information om vår verksamhet. Redaktör har varit Pär Trehörning. 
 
Föreningens hemsida www.rskv.org hoppas vi ger den information som våra medlemmar önskar. Här finns mycket 
matnyttigt med bl.a. alla evenemang, kalendarium, styrelseförteckning så att medlemmarna kan ta direktkontakt, m.m. 
Dessutom finns tidigare nummer av Berwaldbladet att läsa på hemsidan. 
 
Separata utskick med inbjudningar till våra olika arrangemang skickas hem till medlemmarna, såväl per brev som 
mejl. Genom samarbete med biljettförsäljningen har vi förmånen att få skicka ut extraerbjudanden via mejl till 
medlemmarna. 
 
Ekonomi 
 
Medlemsavgiften under året har varit: 

enskilda medlemmar 250 kr 
par på samma adress 400 kr 
halv avgift för pensionerade musiker och korister som varit fast anställda vid BWH 

 
Antalet betalande medlemmar under året var 922 (föregående år 925) 
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Föreningens ekonomi framgår av bifogad resultat- och balansräkning 
Styrelsen föreslår att årets resultat - 20.135 kr balanseras i ny räkning. 
 
Uppföljning av Verksamhetsplan för 2018 
 
På årsmötet i mars redovisades styrelsens verksamhetsplan för detta år: 

- Vi vill vidmakthålla våra möten med musiken. Repetitioner, eftersitsar, studiebesök, Concerti Grotto, 
musiktävling, kammarmusik och  musikresor är evenemang som skall behållas och utvecklas. 

- Vi vill bibehålla skriven information som Berwaldbladet med referat från evenemang, reseberättelser, 
information om kommande aktiviteter, m.m. 

- Vi vill ge oss åhörare en insikt i orkesterns och körens arbete och därmed förhöja vår musikupplevelse.  
- Vi vill öppna upp internets möjligheter att kommunicera med såväl nuvarande som presumtiva medlemmar.  

 
 
Styrelsen beslutade under verksamhetsåret att arbeta mot följande mål: 

- Vid utgången av 2020 skall vi vara 1.000 medlemmar 
- Varje år med start 2018 skall 30 musiker/korister få tillfälle att spela mot ersättning för våra medlemmar 

Uppföljning: Målet inte helt uppnått 
- Vi skall år 2018 dela ut 150.000 kronor till kör/orkestermedlemmar (stipendier m.m.)  Uppföljning: Målet inte 

helt uppfyllt. 
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