
 

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2021 

Föreningen har under verksamhetsåret haft följande funktionärer  

Styrelse    Revisorer 

Hans-Martin Riben, ordförande  Agneta Nyström 

Leif Handberg, vice ordförande  Lars Wennberg 

Gunnar Björkman, kassaförvaltare  Revisorsersättare 

Curt Carlsson, ledamot   vakant 

Nicolai Johannsen, ledamot  Valberedning 

Gunnar Julin, ledamot   Gunilla Berndtsson 

Mats Kullander, ledamot   Christina Norrby 

Lars-Inge Nord, ledamot 

Per-Olof Schultz, ledamot 

Håkan Serdén, sekreterare 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året på grund av covidpandemin haft två överläggningar digitalt via 

internet och ett protokollfört sammanträde i form av ett konstituerande styrelsemöte 

omedelbart efter årsmötet den 24 oktober.  

Inom styrelsen har tre arbetsgrupper haft särskilda ansvarsområden: 

Tekniska gruppen för arbete med orgelns löpande och periodiska underhåll (PO Schultz och 

Claes Dahlqvist) 

Programgruppen (Curt Carlsson, Leif Handberg och Gunnar Julin) 

Hemsidesgruppen för webbplatsen www.skandiaorgeln.com (PO Schultz och Hans-Martin 

Riben). 

 

Föreningens och styrelsens utmaningar 

Verksamhetsåret harhelt präglats av den covid-pandemi som under hela året drabbade 

Sverige och världen med omfattande restriktioner för resor och publik verksamhet. Under 

sommarhalvåret var restriktionerna mildare, varför föreningen under år 2021 endast kunde 

arrangera en konsert, vilken gavs i början av september (Se nedan!). Denna konsert utgjorde 

en av de fem konserter som Föreningen Skandiaorgeln år 2020 erhållit stöd från Musikverket 

för att genomföra. Av pandemiskäl kunde ej heller under år 2020 någon av dessa konserter 

genomföras. Styrelsen har på grund av pandemin erhållit tillstånd att disponera medlen – 

totalt 70 tkr – senast den 30 juni 2022. Under slutet av verksamhetsåret genomfördes 

planering för de konserter till klasisk svart-vit stumfilm som kom att genomföras 15 och 16 

januari 2022 med den rysk-tyska organisten Anna Vavilkina från Berlin. 

http://www.skandiaorgeln.com/


Tekniskt arbete med orgeln 

Det bästa sättet att hålla orgeln i gott spelbart skick är att den används regelbundet och 

därmed kräver ett konstant underhåll. På grund av pandemin har användning och underhåll 

av orgeln varit på sparlåga. I anslutning till konserten i september genomfördes förutom en 

stämning av instrumentet en renovering av de största piporna.  

 

Program- och visningsverksamhet 

Den 11 september gav föreningens gamle bekant Mathias Kjellgren och den unga 

parisbaserade pianostuderanden Alice Power på orgel respektive piano en konsert med 

mexikansk/amerikansk musik i form av en svit skriven för just orgel och piano. Musiken var 

skriven av den på sin tid kalifornien-baserade organisten och kompositören Richard Purvis 

(1913-1994). Konserten inleddes med att Mathias Kjellgren på orgeln spelade 

underhållningsmusik i den romantiska skolan. Två uppskattade föreställningar gavs för 

sammanlagt cirka 120 konsertdeltagare. 

Det numera årliga evemanget Open House, där annars slutna miljöer öppnas upp för externa 

besökare, bland dessa även R1:an med Skandiaorgeln, fick av pandemiskäl ställas in. Likaså 

fick styrelsens årliga jullunch med särskilt inbjudna gäster ställas in. 

Det är styrelsens ambition att så snart som möjligt återstarta verksamheten med konserter 

vår och höst öppna för allmänheten och med så kvalificerade biograforgelorganister som 

möjligt. 

 

Årsmöte 

Årsmöte hölls på grund av pandemin först den 24 oktober i R1:an. Årsmötet samlade tio 

medlemmar. Förhandlingarna resulterade i att de styrelseledamöter vars mandattid löpte ut 

blev omvalda, liksom valberedning och revisorer. Likaså omvaldes Hans-Martin Riben att 

vara föreningens ordförande. 

Medlemmar och avgifter 

På grund av pandemin har samtliga medlemskap förlänts i ett år oberoende om årsavgift 

betalats in eller ej. Föreningen hade därför under året 61 medlemmar, varav 60 personer 

och ett företag/institution. 

Årsavgiften för enskild medlem har varit 150 kronor och för organisation 1 500 kronor. 

Avgiften för ständigt medlemsskap har varit 1 500 kronor för enskild medlem samt 15 000 

kronor för organisationsmedlem. 

 

Årets ekonomiska resultat och styrelsens förslag till beslut 

 

Vid ingången av år 2021 omfattade föreningens eget kapital 79 481 kronor. Föreningens 

löpande verksamhet 2021 lämnar ett underskott om 7 696 kronor, eftersom de samlade 

intäkterna redovisas till 24 349 kronor och de samladekostnaderna till 32 045 kronor.  



Intäkterna består av medlemsavgifter (1 800 kronor), biljettintäkter (14 400 kronor), 

bokförsäljning (4 625 kronor) samt bidrag (3 524 kronor). Föreningens kostnader är knutna 

till orgeln (4 774 kronor) och konserten (23 997 kronor) samt avgifter för web-sidan (2 524 

kronor) och till banken (750 kronor).  

 

I föreningens samlade tillgångar (bankkontot hos Swedbank) ingår förutom föreningens 

ansamlade resultat även de av Statens Musikverk tillskjutna medlen för den planerade 

konsertserien (70 000 kronor). Beloppet bokförs som en skuld till 2022, vilket ska disponeras 

under verksamhetsåret 2022.  

 

Per den 31 december 2021 omfattar föreningens samlade tillgångar 141 935 kronor, vilka 

balanseras mot ett eget kapital om 79 481 kronor, årets resultat om -7 696 kronor samt 

förutbetalda intäkter om 150 kronor och erhållna fondmedel om 70 000 kronor.  

 

Styrelsen föreslår att årsmötet 

 

- fastställer den till verksamhetsberättelsen bifogade resultat- och 

balansräkningen för räkenskapsåret 2021 

- balanserar årets resultat i ny räkning 

  

 

Stockholm den 11 april 2022 

 

Styrelsen för Föreningen Skandiaorgeln 

 

 

 

 

Hans-Martin Riben                            Gunnar Björkman                                     Håkan Serdén  

ordförande                                          kassaförvaltare                                         sekreterare 

 


