
ÅRSMÖTE 

Den 7 februari 2023



Årsmöte 

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET 

den 7 februari 2023 18.00

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3 Val av två justeringsmän

§4 Fråga huruvida kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

§5 Presentation av 2022 års verksamhetsberättelse

§6 Presentation av 2022 års räkenskapsberättelse

§7 Revisor presenterar revisionsberättelsen

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Val av styrelsemedlemmar

§10 Val av revisor och revisors-suppleant

§11 Val av valberedning

§12 Sällskapets verksamhet 2023 och framåt

§13 Fastställande av årsavgift

§14 Eventuella ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

- Excelsior

- - Ständiga medlemmar

§15 Eventuella ärenden som enskild medlem begärt skall behandlas vid årsmötet

§16 Årsmötets avslutande

• Caj Strandberg om Alfvénjubileet / Dan Olsson om Per-Ulrik Stenhammardagarna
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Årsmöte 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

Idag är det den 7 februari 2023 och 152 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes. 

Så passande att ha årsmöte då och sammanfatta förra året nu.

Vi hade en relativ lugn vår, lite utmattade efter allt som hände hösten innan (Jubileumsåret 2021)

Men vi kick-startade i januari ändå med ett gemensamt arrangemang med GSV (Göteborg Symfonikers Vänner) 
och Universitetsbiblioteket (representerat av Anders Larsson). På scen hade vi Herbert Blomstedt som med sin 

vanliga entusiasm charmade auditoriet. 

Vi kommer minnas flera saker från detta tillfälle, dels att det var mitt i Covidpandemin (så att vi inte kunde 
servera kaffe), men även att det var sista gemensamma arrangemanget med GSVs Peter Schele, som så tragiskt 

gick bort ett par dagar senare.

På Årsmötet den 7 februari röstades att antal nya spännande ledamöter in i vår styrelse; tre kvinnor rent av. 

Vilka alla tre därefter tillfört inspiration och handlingskraft i styrelsearbetet.

På detta digitala mötet den 7 februari hade vi även två uppskattade gästföreläsare; Finn Rosengren (Sången) 
och Curt Carlsson (Alfvén). 

I augusti hade vi ett gemensamt arrangemang med Göteborgs Pianofestival där Cecilia Stenhammar och 
pianisten Leo Sandström sjöng, spelade och berättade med inlevelse om sin relation till Wilhelm Stenhammar, 

personen och hans verk.

I december hade vi sedan ett större arrangemang med GSV (igen) och GKF (Göteborgs Kammarmusikförening).

Det var Curt Carlsson som återkom till oss och berättade om Alfvén med sin stora inlevelse och kunnande, 
ackompanjerad av pianisten William Dahl.



Årsmöte 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 (forts)

Vi har under året fått ta emot ett manuskript till ett TV-program om Stenhammar, samt ett antal programblad i 
original från flera av Stenhammars konserter runt om i Sverige. Under året har vi även jagat runt efter en 
skylt/plakett från huset där Wilhelm Stenhammar bodde på Avenyn. Den verkar tyvärr ha förvunnit i den 

Göteborgska byggröran. 

Vi hade ett negativt resultat under 2022. Även om vi hade rekord i antal betalande medlemmar (65 st) och även 
flera medlemmar valde att bli ständiga medlemmar är det svårt att få runt kalkylen runt en del arrangemang. 

Glädjande nog kan de samarrangemang vi har med GSV, GKF, Pianofestivalen och kanske framåt även Lilla 
Parnassen, vara ett bra sätt att balansera och fördela kostnader för lokal, artister och övrigt.

Bland sällskapets tillgångar finns fortsatt två låsta poster, ett belopp för den framtida skötseln av graven på 
Mariebergs kyrkogård, samt ett belopp för att skapa en utställning. 

Vi driver fortsatt sällskapet med små medel och ideella krafter samt ev. ekonomiska gåvor.

Det ständiga medlemskapet som ett antal medlemmar valt ger en bra extrapeng i vår kassa.

Men vi drivs av intresse och glädje i styrelsen, det räcker bra långt. ☺

Vi föreslår att behålla medlemsavgiften även under 2023.

Göteborg, 7 februari 2023

Styrelsen i Wilhelm Stenhammarsällskapet, genom ordföranden Anders Wikström                             



2022- en summering i foton
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REVISIONSBERÄTTELSE för räkenskapsåret 2022

Läses upp vid mötet



Årsmöte 

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET 

den 7 februari 2023 18.00

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3 Val av två justeringsmän

§4 Fråga huruvida kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

§5 Presentation av 2022 års verksamhetsberättelse

§6 Presentation av 2022 års räkenskapsberättelse

§7 Revisor presenterar revisionsberättelsen

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Val av styrelsemedlemmar

§10 Val av revisor och revisors-suppleant

§11 Val av valberedning

§12 Sällskapets verksamhet 2023 och framåt

§13 Fastställande av årsavgift

§14 Eventuella ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

- Excelsior

- - Ständiga medlemmar

§15 Eventuella ärenden som enskild medlem begärt skall behandlas vid årsmötet

§16 Årsmötets avslutande

• Caj Strandberg om Alfvénjubileet / Dan Olsson om Per-Ulrik Stenhammardagarna



Årsmöte 

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET 

den 7 februari 2023 18.00

§1 Årsmötets öppnande

§2 Val av mötesordförande och mötessekreterare

§3 Val av två justeringsmän

§4 Fråga huruvida kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

§5 Presentation av 2022 års verksamhetsberättelse

§6 Presentation av 2022 års räkenskapsberättelse

§7 Revisor presenterar revisionsberättelsen

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Val av styrelsemedlemmar

§10 Val av revisor och revisors-suppleant

§11 Val av valberedning

§12 Sällskapets verksamhet 2023 och framåt

§13 Fastställande av årsavgift

§14 Eventuella ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet

- Excelsior

- - Ständiga medlemmar

§15 Eventuella ärenden som enskild medlem begärt skall behandlas vid årsmötet

§16 Årsmötets avslutande

• Caj Strandberg om Alfvénjubileet / Dan Olsson om Per-Ulrik Stenhammardagarna



Årsmöte 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Göteborg den 7 februari 2023

FÖRTROENDEPOSTER FÖR WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET VERKSAMHETSÅRET 2023-2024

VAL 2022 FÖRSLAG 2023 

Styrelseledamöter

Anders Wikström, ordförande, kvarstår till 2023 omval på två år 2023-2025 

Anders Carlsson , sekreterare, kvarstår till 2023 omval på två år 2023-2025

Anna Hussfeldt, kassör, kvarstår till 2023 omval på två år 2023-2025

Dan Olsson, ledamot, kvarstår till 2023 omval på två år 2023-2025

Bodil Sporsén Ny, väljs på två år 2023-2025

Övriga i styrelsen: Caj Strandberg, ledamot (ett år kvar av mandatperioden)

Gunilla Flinck, ledamot (ett år kvar av mandatperioden )

Cecilia Stenhammar, ledamot (ett år kvar av mandatperioden )

Helena Sul, ledamot (ett år kvar av mandatperioden )

Revisorer

Jens Christian Berlin, ordinarie, omval på ett år omval på ett år till 2024

Maria Carlsson, suppleant, omval på ett år omval på ett år till 2024



Årsmöte 

FÖRSLAG PÅ VALBEREDNING 2023-2024

Göteborg den 7 februari 2023

FÖRTROENDEPOSTER FÖR WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET VERKSAMHETSÅRET 2023-2024

Susanna Pernheim

Magnus Wassenius

Förslaget är att båda kvarstår.
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Årsmöte 2023

FRAMTIDSBLICK 

Tänkta aktiviteter 2023

”Om Stenhammars andra symfoni”

Anders Carlsson och Eva Öhrström ” Göteborg - den öppna staden”

Dan Olsson och Joel Eriksson (En dialog om Stenhammars Serenad)

Ett möte i Universitetsbiblioteket (HB Collection, Stenhammararkivet)

Samarbeten med GSV, Göteborgs Pianofestival, Göteborgs Kammarmusikförening, Lilla Parnassen 

Ett antal medlemsbrev (via mail)

Kontinuerlig uppdateringar av våra Facebooksidor

Fortsatt arbete med en Stenhammarutställning

Långsiktiga uppdrag/visioner

Samla dokument, foton och brev på ett fåtal platser 

Skötsel av graven på Mariebergs kyrkogård

Aktiviteter utanför Göteborg (Stockholm ?!)

Uppförande av Ett Folk

Översättning av skrift/bok om Wilhelm Stenhammar (och ev. även sånger/texter) till Engelska/Tyska

Utgåva med Stenhammars brev



Sällskapets 

KONTAKTYTOR

• Hemsida: www.stenhammarsallskapet.com

• En svensk och en internationell Facebookgrupp.

• Medlemsbrev (mailutskick)

• Mejladress: stenhammar@telia.com

• Träffa oss vid våra möten och aktiviteter 

http://www.stenhammarsallskapet.com/
mailto:stenhammar@telia.com
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Årsmöte 

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET 

tisdagen den 7 februari 2023 18.00

Excelsiorfond
På Wilhelm Stenhammarsällskapets extrainsatta årsmöte 29 september 2021 diskuterades bl.a. frågan om instiftandet av Årets Excelsior - en 
utmärkelse till minne av Wilhelm Stenhammar. Tanken var, att utmärkelsen skulle gå till någon eller några som gjort en särskild insats för att sprida 
och främja Wilhelms Stenhammars musik och/eller kunskaper om tonsättaren och hans gärning. Att ha verkat ”i Stenhammars anda” i musiklivet 
diskuterades också som en grund för utmärkelsen. En insats för Stenhammar som har pågått under längre tid eller en mer koncentrerad insats av 
betydelse. Det extra årsmötet ställde sig positivt till idén om Årets Excelsior, och att en utmärkelse med det namnet skulle delas ut under 
Stenhammaråret 2021 (till Magnus Haglund). Däremot kunde inget beslut fattas om riktlinjerna för dess framtid. Den centrala frågan var i vilken 
mån en penningsumma skall kopplas till utmärkelsen och i så fall storleken på denna. Även om ingen omröstning skedde fanns en konsensus på 
mötet, att en penningsumma väsentligt skulle höja statusen på utmärkelsen. Utmaningen för sällskapet blir då att skaffa fram denna summa. 
Sällskapet bedrivs som en ideell förening vars enda fasta inkomst i dagsläget är medlemsavgifterna. Att få bidrag från stat, region eller kommun för 
en sådan sak är inte möjligt, knappast heller från privata kulturstiftelser eller fonder. Att samla ihop en penningsumma som storleksmässigt framstår 
som adekvat för utmärkelsen är självfallet ingen omöjlighet, men knappast årligen vilket ledde till tanken att priset istället skulle delas ut med några 
års mellanrum, alternativt vid specifika tillfällen när ett utdelande framstår som motiverat, t.ex. vid någon form av Jubileum, Stenhammarfestival 
eller en bokutgivning.
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Ständiga medlemmar

Cecilia Blomstedt

Bengt Elias

Christian Kamill

Annika Lindhe Rydh

Carl-Wilhelm Stenhammar

Eva Stenhammar

Sonja Stenhammar

Helena Sul

Anders Wikström

Herbert Blomstedt

Magnus Haglund

Neeme Järvi

Lars Lindeström

Martin Sturfält

Susanna Pernheim
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Tack !
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