
Musikvänner!      
 

Välkomna till digitalt årsmöte den 22 september kl.18 med 

Musikens Hus Vänner  
 
Årsmötet som planerades till den 26/3 2020 fick ju ställas in pga det rådande pandemiläget. 

Vi hade hoppats kunna genomföra ett vanligt årsmöte i början på hösten, men styrelsen har 

beslutat att vi i stället liksom andra föreningar genomför vårt årsmöte digitalt. Vi vill ogärna 

begränsa deltagarantalet, vilket vi skulle tvingas till vid ett vanligt fysiskt möte. 

Årsmötet kommer att genomföras med hjälp av verktyget Zoom, som är lätt att använda även 

för den som inte är van vid det. Deltagande kan ske via dator, läsplatta eller mobiltelefon, och 

sist i kallelse finner du anvisningar om hur du går till väga. Dra dig inte för att pröva detta – 

det är enklare än man tror! 

 
Program:  

- Kungörande av stipendiater och musik av stipendiaterna (förinspelat).  

- UKK:s nyeVD Henrik Lillsjö berättar om planerna för verksamheten  

- Årsmötesförhandlingar 

- Diskussion 

 

Dagordning för årsmötet samt verksamhetsberättelse finns på www.musikenshusuppsala.com  

 

Året som gått 
Musikens hus vänner har fortsatt att stödja musiken i vårt konserthus. Riktade insatser har 

gjorts till olika evenemang, exv Carte Blanche och gitarrfestivalens internationella 

gitarrtävling. Stipendier av två typer har delats ut, 6 större om 25 000 kr och två mindre om 

3000 kr. Vi har också stött exv kören Afros jubileumskonsert på UKK under hösten. 

Under våren 2020 gav vi ett extra bidrag till en webb-baserad sändning av Carte Blanche. 

 

Året framför oss 
En diskussion om formerna för vårt stöd till verksamheten kommer att tas upp efter 

årsmötesförhandlingarna. Styrelsen har diskuterat med nye VDn om vår önskan att göra vårt 

stöd mer riktat än allmänt, och vår överenskommelse med VD Lillsjö är att vi väljer projekt 

(UKKs förslag eller egna) som vi finner särskilt angelägna men fortsätter att ge ekonomiskt 

stöd i samma omfattning som tidigare. 

Fortsatt stöd till”Carte Blanche - Trio-X med gäster” och gitarrfestivalen är givna, och 

stipendieverksamheten som syftar till att lyfta fram unga talanger ska fortsätta.  

Det är ju en helt öppen fråga när verksamheten kan återgå till det normala på UKK, men vi 

vill gärna lägga fast principer för vårt stöd i god tid för att vara beredda när allt drar i gång 

igen. 

 

Styrelsen för Musikens Hus Vänner  

Uppsala 2020-08-27 

 

Gunnar Birgegård, Ordförande 

 

OBS! Se nästa sida!  

http://www.musikenshusuppsala.com/


Så här går det till den 22 september! Inloggning sker 17.30 – 17.45. 
 
Har du inte Zoom så är det väldigt enkelt. Du klickar på möteslänken i detta brev nedan och följer 
sedan instruktionerna. Du som får denna kallelse med ytpost skriver in länken i adressfältet i din 
dator eller telefon. I stort sett handlar det om att trycka på den "blå knappen" tills man är inne i 
mötet.  
 
Får du en fråga om att ladda ner Zoom-appen så gör det, det gör förbindelsen stabilare. Den går att 
avinstallera efter mötet. 
 
När ni ska logga in kommer ni att få skriva in ert namn. Det är viktigt att ni gör det eftersom det 
kommer att underlätta vid eventuella frågor eller inlägg. OBS! Du som eventuellt är ombud för någon 
på stämman, skriv ditt namn följt av ordet OMBUD, ex. David Bergvist OMBUD 
 
Använd gärna ett headset för att få bästa ljud. Har du inget headset, försök hitta en ”dämpad” 
rumsmiljö med så lite störande ljud som möjligt. 
 
En halvtimme innan mötet, dvs kl.17.30 kommer jag, Bodil Larsson Frånlund, att finnas inloggad. 
Logga in senast kl.15 min. före årsmötet så vi ser att allt fungerar för alla, och så att vi även hinner 
kolla av röstlängden innan stämman startar. När stämman startar kl.18 kommer nämligen länken att 
låsas för inloggning. 
 

Länk till mötet: https://zoom.us/j/92269964193 

 

 

https://zoom.us/j/92269964193

