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Org.nr 802011-2382

Styrelsen för Kammarmusikförbundet avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK).

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Kammarmusikförbundet bildades 1983 och är en ideell och allmännyttig förening för kammarmusikföreningar över hela landet
med ändamål att främja den kammarmusikaliska verksamheten, i första hand genom offentliga konserter. För att fylla sitt
ändamål skall förbundet bl a · fungera som kontaktorgan gentemot andra liknande sammanslutningar, myndigheter och
producerande eller förmedlande organisationer · handha medlemmarnas gemensamma angelägenheter · förmedla information
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till och från medlemmarna.
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Kajsa Wejryd, Skinnskatteberg, förbundsordförande
Boel Adler, Stockholm, vice förbundsordförande
Sonja Dalebäck Arnelöf, Nora, sekreterare
Ingrid Emanuelsson, Varberg, ledamot
Helena Sul, Göteborg, ledamot
Tobias Granmo, Göteborg, ledamot
Lennart Åkermark, Sundsvall, ledamot
Övriga, vid årsmötet valda funktionärer
Maria Carlstedt, Carlstedt & Lind AB, Södertälje, auktoriserad revisor
Peter Olsson, Vänersborg, förbundsrevisor
Ingmar Höglund, Hudiksvall, revisorssuppleant
Cathja Mörner, Arvika, valberedning, sammankallande
Göran Carlbäck, Skellefteå, valberedning
Björn Eriksson, Västerås, valberedning
Företaget Possibilitas har haft kansliansvaret under året med Vanessa Labañino som kontaktperson.
Medlemmar
Förbundet hade vid 2021 års utgång 102 medlemmar. En förening har beviljats inträde under 2021: Flängan Kammarmusik.
Ingen förening har begärt utträde under året.
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Styrelsesammanträden
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden, varav sju digitalt via Zoom. Det enda fysiska mötet hölls i
Göteborg den 11 september.
Även detta år kom att präglas av coronapandemin. Vi och medlemsföreningarna har fått planera om, ställa in, skjuta fram,
corona-anpassa och att leva i en osäkerhet om vilka nya besked som ska råda och vad som kan genomföras. Än en gång fick
årsmötet genomfördas digitalt via Zoom liksom finalen av Ung & Lovande.
Styrelsens arbete
Under våren har styrelsen genomfört två omgångar med digitala regionala träffar då vi bjudit in representanter från
föreningarna till samtal kring förväntningar på förbundet och dess verksamhet. Det resulterade i en verksamhetsplan som

Årsmöte
Årsmötet var planerat att äga rum i Västerås den 17 april, men fick genomföras via Zoom. 42 föreningar var representerade på
mötet.
Ekonomi
Medlemsavgiften har varit 700 kr per förening och år. Förbundet har erhållit 600 tkr från Kulturrådet som verksamhetsbidrag
och 159.200 kr som projektbidrag för genomförande av den streamade finalen av Ung & Lovande.
Omsättningen för år 2021 är 860 550 kr. Årets resultat är 55 095 kr vilket är glädjande efter två år med negativt resultat.
Ung & Lovande
I anslutning till årsmötet kunde finalen av Ung & Lovande genomföras i Västerås konserthus med fem tävlande duos och
endast juryn, ordföranden och tekniker i salen. Juryn bestod av Andreas Baur från Musik i Syd, Christofer Ekströmer från
Västmanlandsmusiken, Boel Adler från Kammarmusikförbundet och Mats Bergström som professionell musiker.
Medlemmarna och den övriga publiken deltog digitalt via Zoom runt om i landet. Varje förening kunde avge en röst.
De tävlande var:
Duo Troppo med Carl Vallin, violin och Maja Korp, piano. Ventus med Michaela Hansen, flöjt och Louise Annine Mogensen,
klarinett. Duo Wallner & Uusijärvi med Albin Uusijärvi, viola, och Olof Wallner, piano. Duo Julia & Theo med Theo Hillborg,
saxofon, och Julia Isaksson, piano. Duo Nalan & Zuckerman med Philip Zuckerman, violin, och John Nalan, piano.
Vinnare blev Duo Julia och Theo. Prisutdelningen förrättades av landshövding Minoo Ahtarzand.
Tävlingen uppmärksammades i bland annat Sveriges Radio P2.
I anslutning till tävlingen kunde den digitala publiken följa förberedelserna och hälsningar från bland andra Svenska
Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén. Under hösten har Musik i Syd tagit fram en trailer för att marknadsföra
vinnarna och deras turné hösten 2023. Turnéläggningen har påbörjats.
Nyhetsbrev, hemsida och Facebook
KammarmusikNytt har utkommit digitalt med nio publiceringar under året. Förutom nyheter från förbundet och
kammarmusiklivet i landet har totalt 44 artiklar/reportage publicerats under året.
Ansvarig för nyhetsbreven har Jörgen Wade, Possibilitas varit. En redaktionskommitté bestående av Boel Adler, Helena Sul och
Lennart Åkermark arbetar tillsammans med Jörgen kring idéer och innehåll.
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presenterades och godkändes vid årsmötet. Detta arbete har fortsatt med ytterligare fem digitala träffar för att fånga idéer och
sprida information. Inför Kulturrådets ansökningsperiod för verksamhetsbidrag genomfördes ett par digitala miniseminarier
med stöd och hjälp till intresserade medlemsföreningar.
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Den nya hemsidan utvecklas kontinuerligt och uppskattas av våra medlemmar. Kalenderdelen har vuxit med information om
konserter och andra händelser inom förbundet. Även verkskommentarerna röner stor uppskattning.
Förbundet har tagit fram en informationsbroschyr som ett av svaren på ambitionen att sprida information bredare om
förbundet och medlemmarnas verksamhet. Broschyren delades ut på det regionala arrangörsmötet i Skellefteå. Den har också
skickats till alla föreningar, som kan beställa fler vid behov.
Kansliet
Företaget Possibilitas i Göteborg, med Vanessa Labañino som vår huvudsakliga kontakt, har under året ansvarat för
förbundets kansliuppgifter. Förbundets material arkiveras i Borås kommuns arkiv.
Kulturens
Förbundet är medlem i studieförbundet Kulturens. Kajsa Wejryd och Lennart Åkermark deltog digitalt i förbundets årsmöte den
8 maj. Lennart Åkermark valdes in i valberedningen. Kulturens har granskats av Folkbildningsrådet kring brister i rapportering
eftersom föreningarna rapporterar direkt till sina respektive studieförbund.
Kulturens stod som huvudarrangör när två regionala arrangörsträffar genomfördes i oktober och november, en i Trollhättan
och en i Skellefteå. Helena Sul representerade oss i Trollhättan, där nioföreningar deltog. Kajsa Wejryd och Lennart Åkermark
representerade oss i Skellefteå, där fem föreningar deltog. Inför kommande regionala träffar måste marknadsföringen
intensifieras.
MAIS (Musikarrangörer i samverkan) Förbundet deltar aktivt i MAIS-samarbetet. Kajsa Wejryd är förbundets ordinarie
representant och Boel Adler suppleant. Under året har ett stort antal möten hållits, som Kajsa Wejryd deltagit i. Ordföranden i
MAIS, Johan Redin, har deltagit i flera möten med Kulturrådet och kulturministern. MAIS utgör ingången för oss till
Kulturdepartementet och Kulturrådet.
På Turné
Projektet ”På turné” stannade av i samband med pandemiutbrottet. Målet med projektet är att möjliggöra turnéer med
internationella ensembler och större svenska ensembler, dvs ensembler som kammarmusikföreningarna har svårt att klara
finansiellt. Under hösten genomförde Göteborg Baroque en turné på sju platser i landet. Under februari 2022 genomför den
amerikanska stråkkvartetten Brooklyn Rider en turné.
CHECK
Det framflyttade arrangemanget CHECK! genomfördes digitalt i Jönköping den 23-24 januari 2021. Förbundet informerade alla
föreningar. Styrelsen valde att inte delta, eftersom programmet inte upplevdes adekvat för vår målgrupp.
Kulturrådet
Förbundet erhöll 600 tkr i verksamhetsbidrag för år 2021. Vi erhöll också 159 tkr som projektbidrag, vilket gjorde det möjligt att
streama årsmötet och finalen för Ung & Lovande. Ordföranden deltog i ett digitalt rundabordsmöte med Kulturrådet.
Statistik
Med den nya ordningen för rapportering, där våra medlemmar rapporterar direkt till Kulturrådet, har Kammarmusikförbundet
inte samma överblick av den totala verksamheten ute i landet. Föreningar rapporterar till olika studieförbund, och därifrån har
vi ingen information. Vi försöker skapa en rutin, där vi kan fånga förbundets hela verksamhet utan att betunga våra
medlemmar i för hög grad med administrativt arbete.
Vi bedömer att det i landet arrangerades ca 500 konserter inom Kammarmusikförbundets ram, trots pandemin. Antal åhörare
uppskattar vi till ca 30 000. Av konserterna var ca 10 % riktade till barn och ungdomar. Många av föreningarna har en ambition
att nå ut bättre till barn och ungdomar. Det visar den undersökning förbundet genomförde under 2020. Genom våra regionala
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av verksamhet. Kammarmusikförbundet har inte rapporterat några konserter till Kulturens under verksamhetsåret 2021,
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träffar utbyter föreningarna idéer till program till denna grupp. En annan aktivitet med samma syfte är att vinnarna i Ung &
Lovande besöker kulturskolan på den ort där de genomför sina konserter under turnén, när det är möjligt.
Antal styrelseledamöter i föreningarna: ca 700 personer
Antal ideella arbetstimmar i föreningarna: ca 17 500 timmar under året
Vi bedömer att fördelningen mellan män och kvinnor i föreningarnas styrelser är jämnt fördelad.
Vårt intryck av kontakter med medlemmar är att alla föreningar anstränger sig för att anlita lika många män som kvinnor i sina
konsertprogram, vilket också gäller val av kompositörer.
Väsentliga händelser
· Årsmöte digitalt i Västerås 17 april
· Final av Ung & Lovande, 17-18 april, digitalt i Västerås

· Digitala regionala möten med föreningarna, fem omgångar
· Stöd och hjälp via webbinarier med att ansöka om verksamhetsbidrag från Kulturrådet
· Regional arrangörsträff i Trollhällan 18-19 september, Svensk Jazz ansvarade
· Regional arrangörsträff i Skellefteå, 20-21 november, RFoD ansvarade
· Kammarmusikförbundet medverkade i en manifestation, Ting för kammarmusiken, i Göteborg den 16 november. Från
förbundet deltog Tobias Granmo och Boel Adler.
· En broschyr som presenterar förbundets verksamhet
· Omfattande verksamhetsplan, baserad på resultat av undersökning 2020 och digitala träffar bland samtliga medlemmar (se
bilaga)

Flerårsöversikt

Huvudintäkter (intäkter exkl fördelade bidrag)
Årets resultat
Eget kapital
Antal medlemsföreningar

2021

2020

2019

2018

860 550

850 510

890 424

869 800

55 095

-40 130

-50 442

134 604

403 367

348 271

388 401

438 843

102

101

102

110

Kommentar flerårsöversikt
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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· KammarmusikNytt, nio digitala utgåvor
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Resultaträkning
Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

Resultaträkning
Rörelsens intäkter m.m.
Medlemsavgifter
Erhållna Bidrag

2

70 000
790 550

69 300
781 210

860 550

850 510

-591 774
-213 681

-875 140
-15 500

-805 454

-890 640

Rörelseresultat

55 095

-40 130

Resultat efter finansiella poster

55 095

-40 130

Resultat före skatt

55 095

-40 130

Årets resultat

55 095

-40 130

Summa rörelsens intäkter m.m.

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

3, 4

Summa rörelsens kostnader
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

0

0

79 753

0

79 753

0

435 751

543 570

Summa kassa och bank

435 751

543 570

Summa omsättningstillgångar

515 504

543 570

Summa tillgångar

515 504

543 570

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
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Kortfristiga fordringar
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Balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

348 271
55 095

388 401
-40 130

Summa fritt eget kapital

403 367

348 271

Summa eget kapital

403 367

348 271

5 217
79 420
27 500

170 599
700
24 000

Summa kortfristiga skulder

112 137

195 299

Summa eget kapital och skulder

515 504

543 570

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Fritt eget kapital
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Noter
1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i
mindre företag.

Varav 70 000 kr i medlemsavgifter.

3 Arvodering till förtroendevalda samt köpta tjänster
Summa utbetalade arvoden till styrelsen uppgick 2021 till 180 283 kr (arvoden utbetalda som lön 180 283 kr, fakturerade arvoden 0 kr samt
arbetsgivaravgifter 30 766 kr). Motsvarande belopp för 2020 var 141 625 kr - varav arvoden som lön 128 500 kr, fakturerade arvoden 13 125 kr och
arbetsgivaravgifter 18 476 kr.
Dessutom har ersättning för kanslitjänster inkl kringkostnader utgått med 295 809 kr (fakturerat). 2020 var motsvarande belopp 263 177 kr.

4 Anställda och personalkostnader
Förbundet har inte haft några anställda under verksamhetsåret och några löner har ej utbetalats.
Ersättningar till styrelsen har utgått enligt Not 3 ovan .

Sida 9 / 10

Penneo dokumentnyckel: M5E12-Z68X7-6I1HF-W8V38-OFZL0-ESFAL

2 Nettoomsättningen
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Underskrifter av årsredovisning

Kajsa Wejryd

Sonja Arnelöf

Förbundsordförande

Förbundssekreterare

Boel Adler

Ingrid Emanuelsson

Vice Förbundsordförande

Ledarmot

Tobias Granmo

Helena Ha-Young Sul

Ledarmot

Ledarmot

Lennart Åkermark

Peter Olsson

Ledarmot

Förbundsrevisor

Min revisionsberättelse har lämnats den

Maria Carlstedt
Auktoriserad revisor
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BOEL ADLER

TOBIAS GRANMO

Vice Förbundsordförande
Serienummer: 19590621xxxx
IP: 81.170.xxx.xxx
2022-03-22 16:20:44 UTC

Styrelseledamot
Serienummer: 19720823xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2022-03-22 18:42:30 UTC

Ingrid Charlotta Emanuelsson

KAJSA WEJRYD

Styrelseledamot
Serienummer: 19750315xxxx
IP: 94.234.xxx.xxx
2022-03-22 20:22:39 UTC

Förbundsordförande
Serienummer: 19500615xxxx
IP: 81.233.xxx.xxx
2022-03-22 23:11:45 UTC

LENNART ÅKERMARK

SONJA DALEBÄCK ARNELÖF

Styrelseledamot
Serienummer: 19520826xxxx
IP: 217.213.xxx.xxx
2022-03-23 10:48:05 UTC

Förbundssekreterare
Serienummer: 19480315xxxx
IP: 95.205.xxx.xxx
2022-03-23 11:00:22 UTC

Helena Ha-Young Sul

Ester Maria Elisabeth Carlstedt

Styrelseledamot
Serienummer: 19780216xxxx
IP: 90.235.xxx.xxx
2022-03-24 17:57:50 UTC

Auktoriserad revisor
Serienummer: 19651114xxxx
IP: 83.171.xxx.xxx
2022-03-25 07:05:10 UTC
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