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Styrelsens slutord    
 
Härmed överlämnas föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 
(2019-10-01 -- 2020-09-30) till årsmötet. 
 
Verksamhetsåret fick en kanonstart med en mycket uppskattad kyrkokonsert i Skänninge 
Vårfrukyrka och därefter en fullsatt julkonsert där biljetterna tog slut på rekordtid! Allt 
kändes kanon och vi såg fram emot ett år med fler framträdanden än vanligt med 
anledning av Mjölby Stads 100-årsjubileum och den Blåsmusikfestival vi skulle arrangera 
tillsammans med Mjölby Stadsmusikkår och Mjölby Storband. Vi såg även fram emot att 
lära oss mer figurativ marsch, resa till Tyskland och även ta emot besök från en tysk 
orkester, men Covid-19 spred sig i världen och tyvärr blev allt inställt, verkligen allt!  
 
Vi gjorde vad vi kunde för att hålla igång våra ungdomar. För att minska 
smittspridningen och följa gällande regelverk ändrade vi orkesterns repetitioner och 
delade upp dem i två grupper medans Olivia och hennes drillgrupper hade bra lokaler och 
lagom många i varje grupp så de kunde lyckligtvis fortsätta som vanligt. Självklart 
saknade vi våra framträdanden och vi vet att även vår härliga publik har saknat oss! PR 
kommitteén har gjort ett fantastiskt jobb under hela året med att sprida bilder och 
filmklipp på våra sociala medier vilket har glatt många, särskilt under Covid tiden!   
  
Stort tack till alla ungdomar för er positiva inställning, ert engagemang och i år även ett 
grymt tålamod. Tack även alla föräldrar som har bidragit till föreningens verksamhet på 
ett eller annat sätt under detta verksamhetsår.  
Tusen tack till Kulturskolan! Deras insatser varje vecka stärker både varje enskild 
drillare, musikant och även hela föreningen!  
 
Till sist vill vi rikta ett stort tack för den stöttning vi får från vår stödförening MUMS,  
Mjölby Kommun, våra sponsorer, föräldrar och släktingar. Tack även till all underbar 
publik som vi hoppas snart ska kunna möta fysiskt igen! Vi saknar era många glada 
tillrop och rungande applåder.  
  
Vi ser fram emot ett nytt år med förhoppningsvis många framträdanden och fortsatt gott 
samarbete med er alla! 
 
 
Mjölby 2020-10-01 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
Camilla Magnusson, Ordförande Pia Hansson, Vice ordförande  Fredrik Kåhlin, Kassör  
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
Helena Decker, Sekreterare  Kirstin Kahl, Ledamot   Isabella Blixman, Ledamot 
 
 
__________________________ __________________________ __________________________  
Amelie Dybäck, Ledamot  Sofia Edström, Ledamot  Jonathan Willén, Ledamot  
 
 
__________________________ __________________________ __________________________ 
Tindra Wirf, Ledamot  Jens Orgren, Suppleant  Esmeralda Sjödahl, Suppleant 
 
 
__________________________ __________________________ 
Andreas Niskala, Dirigent  Olivia Carlsson, Drilledare 



  

Dagordning   

Dagordning vid Mjölby Ungdomsmusikkårs årsmöte den 16 oktober 2020 kl 17:00 i 
Kulturskolans lokaler. 
 

1. Mötets öppnande 

2. Upprop och fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande för mötet 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet 

6. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna 

7. Fastställande av dagordning/föredragningslista 

8. Styrelsens verksamhetsberättelse 

9. Styrelsens förvaltningsberättelse (finansiell redovisning) 

10. Revisorernas berättelse 

11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 

13. Redovisning och fastställande av verksamhetsplan samt     
behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsår 

14. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 

15. Val av styrelseledamöter  

a) Föreningens ordförande för en tid av två (2) år 

b) Val av fyra (4) övriga ledamöter för en tid av två (2) år samt fyllnadsval 
på en (1) ledamot för en tid av ett (1 år) 

c) Val av två (2) suppleanter för en tid av ett (1) år 

16.  Val av revisorer  

a) Val av en (1) ordinarie revisor för en tid av två (2) år 

b) Val av revisorssuppleant för en tid av ett (1) år 

17.  Val av musikalisk ledning 

a) Val av dirigent för en tid av ett (1) år 

b) Val av vice dirigent för en tid av ett (1) år 

c) Val av två (2) tamburmajorer för en tid av ett (1) år 

d) Val av vice tamburmajorer för en tid av ett (1) år 

18.  Val av ledare för drillen 

a) Val av drilledare för en tid av ett (1) år 

b) Val av en (1) vice drilledare för en tid av ett (1) år 

c) Val av två (2) stöd drilledare för en tid av ett (1) år 

 

 

 

 

 

 

 



  

19.  Val till kommittéer och uppdrag 

a) Festkommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år samt fyllnadsval 
en (1) person för en tid av ett (1) år. 

b) Lotterikommitté, två (2) personer för en tid av två (2)  
c) Uniformskommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år samt 

fyllnadsval en (1) person för en tid av ett (1) år  
d) Materialförvaltare, fyra (4) person för en tid av två (2) år 
e) Föräldrapool, åtta (8) personer för en tid av två (2) år samt fyllnadsval 

en (1) person för en tid av ett (1) år. 
f) PR-kommitté, tre (3) personer för en tid av två (2) år 

 
20.  Val av tre (3) personer till valberedning  

21.  Övriga frågor 

22.  Årsmötets avslutande  

 
  



  

Styrelse, kommittéer och uppdrag.  
 

Styrelse 
Ordförande  Camilla Magnusson 

Vice ordförande  Pia Hansson 

Kassör  Fredrik Kåhlin  

Sekreterare  Helena Decker 

Ledamöter                Isabella Blixman, Amelie Dybäck, Sofia Edström,  

                   Kirstin Kahl, Tindra Wirf och Jonathan Willén 

Suppleanter  Jens Orgren och Esmeralda Sjödahl  

Dirigent (adjungerad)  Andreas Pettersson 

Drilledare (adjungerad)  Olivia Carlsson 

Musikalisk ledning 
Dirigent & 

Musikalisk ledare  Andreas Pettersson 

Vice dirigent  Maria Dahl 

Tamburmajorer  Alternerade från Drillgrupp 1 

Vice tamburmajor  Alternerade från Drillgrupp 1 

Drilledning 
Drilledare  Olivia Carlsson 

Vice drilledare  Sofie Claesson 

Stöd till ledare Melina Ingesson, Pernilla Johansson 

 

 

 

 

 

 



  

 

Revisorer       Niclas, Robert Willén och suppleant Karin Rådholm  

Valberedning Mattias Lavesson, Henrik Berggren och Benjamin Schander 

Festkommitté Maria Häger, Jessica Edvardsson, Ida Kåhlin, Anna Nyman, 
Karin Smeds, Ann-Sofie Sköld, Dennis Holmström och Caroline 
Söderfjord 

Lotterikommitté Joakim Magnusson, Nina Kämmerling, Kristina Holm och 
Mattias Lavesson 

Uniformskommitté Ann Rothman, Christina Edström, Katarina Wilhelmsson, Nina 
Kåhlin, Jessica Kullander och Jennika Lindström 

Föräldrapool Sören Kahl, Johan Almfors, Per Edström, Maria Hammarström, 
Anna Lindgren, Jonas Tiderman, Niclas, Maria Ljungblad, Lars 
Hollén, Susanne Orgren, Pontus Forslund, Hanna Gladh, Staffan 
Skogsberg, Martin Karlsson och Mattias Johansson    

Materialförvaltare         Anders Ejhed, Per Edström, Lennart Hägg,  
Dick Johansson, Calle Moberg och Adam Olofsson 

 
PR-kommitté Jens Orgren, Örjan Albrektsson, Poonam Ejhed,  

Ida Kåhlin och Henrik Berggren  

Nisse-redaktör       Alternerande av ungdomar i styrelsen  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Medlemmar orkester och drill     
 
Drillgrupp 1  
Julia Fornander 
Emma Persson 
Tindra Wirf 
 
Drillgrupp 2 
Elsa Eriksson 
Vilma Fornander 
Saga Hjalmar 
Tilde Hård  
Elvira Kåhlin  
Tilda Svärdell 
Miranda Söderfjord 
 
Drillgrupp 3 
Medina Becirevic 
Eja Billenius 
Wilma Gladh 
Amanda Holmström 
Filippa Ingesson 
Whilma Jarizon 
Märta Johnsson 
Meyah Karlborg 
Julia Larsson 
Evelina Malmén 
Ellen Sturesson 
Emma Sundqvist 
Molly Pettersson 
Agnes Tengvert 
Emelia Timm  
 
 
Flöjt  
Ida Almfors 
Sandra Andersson 
Isabella Blixman 
Lisen Centervad 
Irma Frisell  
Saga Holmström 
Alva Lindh 
Moa Magnusson 
Linnea Martini 
Clara Rådholm 
Julia Tiderman 
Tindra Wirf 
 
 

Klarinett  
Tor Dyrebring 
Sofia Edström 
Martin Engvall 
Moa Franzen 
Elias Joelsson 
Elin Johansson 
Frida Karlsson 
Emma Landström 
Johanna Landström 
Lucas Moberg 
Jakob Rothman 
Esmeralda Sjödahl 
Bella Skogsberg 
Jonathan Willén  
 
Saxofon  
Saga Agnebrink 
Emma Decker 
Mollie Eklund 
Adrian Henricson 
Axel Holm 
Nils Karlsson 
Johanna Orgren 
Max Oskarsson 
Alexandra Rydmark 
Josefine Rydmark 
Tilda Svärdell  
Iza Söderström 
Alfred Wall  
Kristoffer Zanderholm 
 
Trumpet 
Markus Borell 
Rolf Dyrebring 
Arvid Ejhed 
Anton Kahl 
Marvin Kahl 
Linus Nyman 
Jesper Olofsson 
Judit Olofsson 
Oliver Sandell 
Lukas Sköld 
 
 
 

 Trombon 
Jakob Centervad 
Anton Ejhed 
Karolina Forslund 
Siri Hollén 
Ludvig Kåhlin 
Märta Kämmerling 
Jonathan Laveson 
Oscar Ljungblad 
Elsa Magnusson 
Axel Rådholm 
Svante Sylvan 
Raymond Tchou 
Olle Wall  
 
Horn 
Johanna Andersson 
Simon Hansson 
Vilgot Holm 
Wilmer Johnsson 
Klara Karlsson Lindgren 
Henry Lindeström  
 
Baryton  
Sara Holmquist 
Felix Nyman 
 
Tuba  
Carl Berggren 
Philip Claesson 
Elias 
Elliot  
Alvin Kåhlin 
 
Elbas  
Lukas Bergstrand 
 
Slagverk  
Ebba Hammarström 
Alfons Häger 
Fredrik Kämmerling 
Felix Lifh 
Hugo Magnusson 
Adam Olofsson 
Benjamin Schander 
  
 
 



  

 

 

Elevmedlemmar orkester och drill  
   
Orkester  
 
Edvin Johannesson - Trumpet 

Ellen Malmén - Baryton 

Elvira Kåhlin - Valthorn 

Isalinn Larsson - Slagverk 

Isidor Sjödahl - Klarinett 

Jasmina Milosevic - Tvärflöjt 

Julian Hedman -  Trombon 

Leo Schoultz - Trumpet 

Lucy Wissing - Tvärflöjt 

Martin Johansson - Klarinett 

Nemi Tolke - Baryton 

Olle Törnqvist - Trumpet 

Oscar Gustafsson - Trumpet 

Oskar Sjöberg - Tvärflöjt 

Spencer Almgren  - Klarinett 

Tyra Asklöv - Slagverk 

Wilmer Henricsson - Tuba 

Olle Gransö - Trumpet 

 

 

 
 
Drill 
 
Clara Henricsson  

 

 

 

 



  

 

 

 

Konserter och framträdanden    
 
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört konserter och framträdanden vid 
följande tillfällen:  
 
2019 
 
18 okt   Framträdande vid årsmöte, Mjölby Kulturscen.  
 
10 nov  Konsert i Skänninge Vårfrukyrka 
 
1 dec   Julskyltning, Köpcentrum i Mjölby (Tomteorkestern) 
 
8 dec   Julkonsert – ”It´s the most Wonderful time of the year”  

Mjölby Kulturscen.  
 

2020 
 
 
19 sept  Livesändning av Covid-19 anpassad konsert i samband med  

Svensk Blåsmusikfestival (50 musikanter)        
 
 
 
 
  



  

 
Repetitioner och läger  
Under terminerna har samtliga drillgrupper och orkester haft veckovisa 
repetitioner/övningar. Därtill har vi haft marschövningar inomhus vid några tillfällen 
innan regelverket maa Covid-19 kom.  
  
Utöver ovan har orkester och drill haft en upptaktsdag efter jullovet.   

Föreningens medlemskap  
 
Under verksamhetsåret har föreningen varit medlem i följande organisationer, föreningar 
eller sammanslutningar: 
 

▪ RUM (Riksförbundet unga musikanter) 
▪ Mjölby Musikråd 
▪ Blåsmusikförbundet SvUB (Sveriges Unga Blåsare) 
▪ Vänföreningen för WJMF (World Youth Music Festival Zürich)  

 

 

Verksamhetsåret  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett konstituerande möte samt nio 
protokollförda möten. 
 
Föreningen har bestått av 117 aktiva medlemmar, fördelade på 35 drillare, 84 
musikanter varav två medlemmar både drillar och spelar, samt 1 hedersmedlem. Detta 
är 15 mer än föregående verksamhetsår.  
Orkesterns verksamheten har letts av Andreas Niskala och Mia Dahl och drillens 
verksamhet av Olivia Carlsson och Sofie Claesson.  
 
I samband med terminsstarten i augusti 2019, började ytterligare 18 nya musikanter och 
1 nya drillare. 
 
Detta verksamhetsår har musikkåren haft 5 framträdanden.  
 
Föreningens ekonomi har under året varit stabil och i god balans. Med anledning det 
rådande läget har antalet framföranden och andra aktiviteter varit ytterst få vilket 
påverkat antalet transaktioner. Den framskjutna konserten med John Houdi gör att 
föreningen har en skuld för redan såld biljetter. Under året har föreningen erhållit extra 
bidrag från SVUB härrörande från kvarvarande belopp från 2019. Förutom bidrag, 
medlemsavgifter och inkomster från framföranden har föreningen under året sålt olivolja 
och newbody vilket positivt bidragit försäljning. 
Föreningen fick också under året ett ökande bidrag från MUMS till totalt 35000kr. 
Året resultat hamnar på 140.000 vilket vi föreslår återgår till föreningen för framtida 
utgifter. 
  
Vidare i denna verksamhetsberättelse kan ni läsa om allt annat vi gjort under året.  

 

 

 

 



  

Rapport från orkestern   

Vi har under verksamhetsåret gjort 3 framträdanden och 1 livesändning. 

Det första var den mycket uppskattade kyrkokonserten i Skänninge (10 november) i 
samarbete med Skänninge Lions. Konserten var som tidigare år mycket välbesökt och 
inbringade en hel del ekonomiska medel till föreningen. Som alltid känns nervositeten 
nästan i luften, inte minst bland de som är nya och som ska göra sin första offentliga 
konsert. Att spela i kyrkor kräver verkligen sitt av musikanterna. Men som vanligt gjorde 
de det med den äran. 

1:a december var det åter dags för en mindre grupp med brassare och slagverkare, 
Tomteorkestern, att ge sig ut och göra en marsch från torget ner till hembygdsgården för 
att spela på julmarknaden där. Tidigare år har detta evenemang varit i samarbete med 
Mjölby City men i år var det istället Mjölby hembygdsförening som anlitade oss. Detta är 
en mycket trevlig spelning och användes tidigare också till att göra reklam för vår 
traditionella julkonsert som är helgen därpå. Just nu behövs inte det då biljetterna i princip 
säljer sig själva. 

Julkonserten med ungdomsmusikkåren är och har blivit en riktig publikfest. Det är få 
tillfällen som det är sådant riv efter biljetter som till denna tillställning. När man tittar ut i 
publiken kan man se många ansikten på tidigare medlemmar som gör långväga resor för 
att komma till just denna konsert. Musikaliskt gör vi vad vi kan för att försöka byta ut och 
förändra konserten och konceptet. Men det går inte att göra för mycket på en gång då det 
likt Kalle Anka på julafton skulle orsaka ramaskri hos såväl orkester som publik om man 
inte känner igen sig. Även detta år kom tomten på besök och det är, har vi förstått, ur 
publiksynpunkt, en uppskattad tradition också. Både drill och orkester kommer till sin fulla 
rätt i detta evenemang. 

Efter julkonserten tog vi juluppehåll och drog igång arbetet med vad som skulle bli vårens 
första konsert. En magisk konsert med John Houdi och Mjölby ungdomsmusikkår. Arbetet 
flöt på och allt var som det skulle. Ett orosmoln tornade dock upp sig. Man började prata 
om en pandemins spridning. Vecka efter vecka levde vi på hoppet om att vi skulle kunna 
genomföra vår konsert. Men till sist beslutade vi vid ett extrainsatt styrelsemöte att inte 
genomföra konserten på grund av rådande omständigheter. Vi beslöt att försöka hitta ett 
lämpligt datum längre fram där konserten skulle kunna genomföras. 

Sedan dess har vår offentliga verksamhet legat nere. På många ställen i landet har 
orkestrar och Kulturskolor lagt ner eller kört på distans med hjälp av datorer. Jag har 
deltagit i ett par kurser från Norge om detta och visst finns det alternativ som kan vara 
värda att testa om saker skulle förändras till det sämre framöver. Men som läget är nu är 
jag helt övertygad om att beslutet att hålla igång med rep varannan vecka eller som nu 
varje vecka har varit ett bra sätt att bedriva verksamheten. Ungdomarna behöver det här 
och vill göra det här. Att bara lägga ner verksamheten har aldrig varit aktuellt från varken 
Kulturskolans eller mitt håll. Vi måste hålla igång och hålla ut annars går det snabbt att 
tappa det som byggts upp. 

  

Hela vårens och sommarens aktiviteter, marscher, konserter, besök från Tyskland samt 
vår resa har ställts in och man riktigt känner hur luften går ur medlemmarna. Då föddes 
en ide att ändå göra något. Något som verkligen skulle kunna bli av även under rådande 
omständigheter. Lösningen fick bli att göra en livesändning med 50 musikanter (de äldsta 
i första hand). Detta skapade en ny gnista i orkestern och det kändes som att motivationen 
åter ville infinna sig. För även om publiken tyvärr får utebli rent fysiskt är det ändå ett sätt 
för oss att synas och höras. I orkesterns fall handlar det om att få spela tillsammans i en 
hel blåsorkester (som det är nu är vi fortfarande uppdelade vid våra repetitioner). 
Konserten gavs namnet Mumk till kaffet och livesändes lördagen 19 september på 
facebook. Allt gick bra och man kunde riktigt känna musikanternas spelglädje och skärpa 
under konserten. 



  

 

 

Närvaron vid fredagarna har under året ändå varit god vilket visar på hur gärna 
musikanterna vill träffas och spela. Formen på repetitionerna är just nu inte som den ska 
vara (i våras repade bara halva orkestern varannan vecka) i nuläget är både jag och Mia 
igång och dirigerar då orkestern numera repeterar på två ställen samtidigt. Förhoppningen 
är att det inom kort ska lätta så att vi kan börja repetera på ordinarie tid och framförallt 
på ordinarie sätt med stämrep 17-17.45 och sedan orkesterrep 18-19.30. Blir det bara ok 
att träffas i större grupp kommer det att förenkla jobbet och repetitionsarbetet som just 
nu är extra slitigt med allt praktiskt som måste fixas innan och efter repetitioner. Det 
fungerar som det är nu ett kort tag men är inte hållbart i längden. Vi hoppas på återgång 
till det vanliga så snart det bara går. 

Förhoppningen är att restriktionerna ska lätta lite och att vi inom kort ska kunna börja 
samla fler än 50 personer. Besked om konserter har, från myndigheter, utlovats till 1:a 
oktober så vi får helt enkelt avvakta detta innan vi kan se hur vi går vidare. Viktigt är att 
vi fortsatt försöker att tänka utanför boxen och att vi arbetar lösningsorienterat med vad 
vi kan göra.  

Guldnoterna som anslutit till orkestern har också fått en helt annorlunda start. Men 
eftersom den orkestern leddes av Mia med mig som bisittare så har övergången fungerat 
mycket bra och med 18 nya musikanter in är vi nästan uppe på 3-siffrigt. I orkestern är 
det nu 97 musikanter ”på pappret” om alla skulle råka vara där, vilket jag (utan att ha 
undersökt saken så noggrant) skulle vilja hävda är en av Sveriges största 
ungdomsblåsorkestrar. Helt fantastiskt! 

Vad som händer framöver är såklart svårt att sia om men ambitionen är att hålla igång 
verksamheten så mycket det bara går. Mycket är planerat även om vi inte kan säga något 
om hur det faktiskt blir: John Houdi konserten, tomteorkestern och julkonserten. Nästa år 
är också en stor musikfestival i Zürich som vi brukar åka på. Jag får hela tiden 
uppdateringar om vad som händer där och i nuläget planerar de som att allt ska kunna 
genomföras som vanligt. Vi får se vad som händer. Fram till dess gör vi vad vi kan för att 
hålla Mjölby ungdomsmusikkår igång. 

  

//Andreas 

 
 
  



  

 

Rapport från drillgrupperna  

Verksamhetsåret började med två uppdaktsdagar. En för drillgrupp 1 & 2, och en för 
grupp 3. De fick lära sig början av en svår dans, och det ena marschprogrammet. 
Förändringar som skedde i grupperna var att nybörjarna gick upp i grupp 3, och några 
från grupp 3 gick upp i grupp 2. Drillen hade uppträdanden i Mantorp och Linköping att 
delta i, med förra årets program och i gamla grupperna. När detta var avklarat kunde jag 
lägga i nästa växel gällande ny koreografi. På årsmötet fick de visa upp de nya marsch- 
programmen, och även en gemensam dans. 
  
När det var dags för julkonsert uppträdde grupp 1 till ”A jazzy Christmas” med långa 
silvriga glitterremsor hängandes från stavarnas knoppar, liknande fyrverkerier. 
Klassikern ”Disney Time” drillade grupp 2 till, och var utklädda till olika figurer i 
leksakståget. Grupp 3 skakade sina pompoms till ”It’s the most wonderful time of the 
year” iklädda mysiga vintriga kläder, och nybörjarna dansade till ”Santa Claus is coming 
to town” klädda i tomtekläder. Marschprogrammen kördes till ”Heinselmenschen”, och 
piffades upp med tomteflaggor. Grupp 1, 2 och 3 dansade även till medleyt ”God jul”. 
  
På upptaktsdagen efter jul började vi jobba inför vårkonserten. Jag lärde ut ett 
gemensamt drillprogram, lite nya tricks och de fick även öva på att koreografera själva. I 
början av vårterminen medverkade grupp 3 och nybörjarna med drill och dans i 
Kulturskolans musikal med temat tidsresor. De var utklädda till Pippi Långstrump, 
blommor, dansade till ”Waterloo”, drillade till ”Life on Mars”, som utomjordingar.  De 
äldre grupperna fokuserade på MUMK's egna konsert med magitema, som tyvärr blev 
inställd på grund av covid-19. Jag vill inte avslöja vad de skulle ha uppträtt med, ifall 
konserten blir av i höst. 
  
Vi hann marschöva en del, och drillen hade en helt egen marschövning, där de även fick 
öva på sina egna program i grupperna, och visa upp för varandra. Resterande 
marschövningar blev inställda, och tyvärr även alla uppträdanden, i och med den 
rådande situationen. Drillen har dock haft det ganska bra ändå, då vi kunde fortsätta 
med veckoövningarna terminen ut, och vid terminens slut filmade jag in videor på alla 
drillprogram, utomhus med uniform, som sedan lades upp på MUMK’s nystartade 
Youtube-kanal. Grupp 1 drillade med två(!) stavar var till ”Samba de Janeiro”. Grupp 2 
drillade och dansade till ”Ain’t no mountain”. Grupp 3 och nybörjarna delade på låten 
”Brasiliana”.  Grupp 1, 2 och 3 drillade och dansade även till den gemensamma låten 
”Gonna fly now”. Snyggt jobbat alla drillare! Jag är så stolt över att ni kämpar på och 
håller uppe positiviteten. 
  
Nu har vi varit lediga mer i sommar än vanligt, och är laddade för ny koreografi och ett 
år med nya utmaningar! Vi håller tummarna för att kunna ha uppträdanden, och om inte, 
så filmar vi igen. 
 
Hälsningar Olivia Carlsson 
 
 
  



  

Rapport från kommittéer   

Uniformskommitté 
Uniformskommittén har under året löpande hjälpt till med att dela ut uniformer till våra 
nya drillare och musikanter samt uppgraderat uniformer varefter ungdomarna växer. Vi 
har kompletterat med nya kavajer och västar och även köpt in T-shirts som ett 
komplement till drillarnas uniform. Nytt från i år är att vi kommer ha försäljning av 
begagnade skor. 
 

Festkommitté 
Kommittén har detta verksamhetsår erbjudit förtäring av olika slag både till orkester, 
drill och ibland publik vid följande arrangemang: julkonsert i december, upptaktsdag i 
januari. Tyvärr har det inte blivit några tillfällen under vår/sommar pga den rådande 
pandemin.  
Festkommittén vill ge ett STORT TACK till alla föräldrar och släktingar som ställt upp på 
olika sätt samt bakat till olika arrangemang som varit under året.  
 

Lotterikommitté 
Lotterikommittén har detta verksamhetsår sålt lotter vid julkonserten. De övriga tillfällen 
då lotter brukat säljas har i år fått skjutas på framtiden. Vi i kommittén vill passa på att 
tacka alla som varit med och hjälpt till med försäljningen och de företag som har ställt 
upp med ett stort antal priser.  
	
PR-kommitté 
Av förståeliga skäl har årets arbete för PR-kommittén påverkats påtagligt av det rådande 
läget med Coronaviruset runt omkring i samhället. 
Trots detta har arbetet fortsatt med att öka kännedomen och uppmärksamheten för 
Mjölby Ungdomsmusikkår och dess verksamhet. Till detta har i första hand Instagram 
och Facebook varit våra verktyg.  
Vi ser att föregående års arbete givit effekt då antalet reaktioner på inlägg och personer 
som nås av våra inlägg stadigt ökar. Vi ser också ett större intresse för våra 
konserttillfällen. Förra årets julkonsert sålde slut på rekordtid. Vi kunde också notera att 
eventet i konsertserien sålde mer än året innan.  
Tyvärr kunde eventet med John Houdi i konsertserien inte genomföras på grund av 
virusutbrottet. I nuläget är det osäkert när vi kan gå igång med den typen av konserter 
och event igen. 
Kommunikationen med våra följare på sociala medier ger även andra effekter. I slutat av 
2019 nåddes vi av två av varandra oberoende kontakter från personer som tidigare varit 
verksamma i Mjölby Ungdomsmusikkår. ”Börs-Anders” och Göran Ståhl. Bägge två hade 
spårat upp vår förening genom vår kommunikation på Facebook och båda två ville ge en 
gåva till Mjölby Ungdomsmusikkår. Föreningen kunde motta en pengagåva och ett 
musikinstrument av dessa givare och supportrar. 
Från stödföreningen MUMS erhåller Mjölby Ungdomsmusikkår årligen betydande 
ekonomisk support. För att stärka denna viktiga inkomstkälla har det startats ett par 
viktiga initiativ som ska öka kännedomen om stödföreningen MUMS. Förhoppningsvis kan 
MUMS ekonomiska bidrag till föreningen komma att öka i framtiden. 
 

Materialförvaltare  
Har under året arbetat med att bygga scen och sköta ljud och ljus vid konserter. Har 
även hjälpt till med att köra större instrument och utrustning till och från olika 
framträdande. 
 



  

Föräldrapool  
Föräldrapoolen har under verksamhetsåret bestått av 15 personer. Poolen brukar hjälpa 
vid våra konserter med scendekoration och -bygge, samt med garderob och 
biljettförsäljning. Dessutom är vi trafikvakter vid våra marschframträdande och 
marschövningar. Tyvärr har under det gångna året bara julkonserten kunnat 
genomföras, pga. Covid-19 reglerna.  
 
 
 
Sven Jönssons minnesfond
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Verksamhetsplan 2021  
 
Inledning/Syfte 
 
I denna plan beskrivs övergripande den planerade verksamheten samt övergripande 
budget för kommande verksamhetsår. Planen redovisas för föreningens årsmöte och 
fastställs på mötet. Planen utgör därefter ett styrdokument till styrelsen inför dess 
arbete. 
 
Utbildning 
 

Ungdomarna i både orkester och drill har framfört sin önskan om att framföra mer 
figurativa marscher. Vi kommer därför försöka hitta lämplig person som kan hålla i en 
utbildning inom detta och även inkludera allmänna marschkunskaper samt utbildning 
kring tamburmajorskap om möjlighet ges.  
 
Repetitioner/läger 
 

Liksom tidigare år planerar vi under kommande verksamhetsår att genomföra 
upptaktsdag under januari månad, samt ett tvådagars helgläger under 
augusti/september.  
 
Resa 
 

Vi kommer som tidigare år planera in en resa nästa sommar. I dagsläget har vi fått en 
intressant inbjudan till Welt Jugenmusik Festival i Zürich 8-11 Juli. Vi har varit där 
tidigare och det är en välarrangerad festival med många deltagare från många olika 
länder och innehåller flera typer av tävlingar.    
 
Uniformer 
 

Det kommer eventuellt att behövas en viss komplettering/anpassning av uniformer för 
att täcka behovet för de ungdomar som började i orkestern och drillen under hösten 
2020. 
 
Intern information  
 

För informationsspridningen till medlemmar fortsätter vi med att använda verktyget 
Bokat samt vår egen hemsida www.mumk.nu. Vi vill ha en ökad respons från ungdomar 
och föräldrar vid informationsspridning via Bokat, genom att man svarar och bekräftar 
att man tagit del av informationen. 
 
Extern information Marknadsföring/Sponsring/Media 
 

Vi fortsätter på den inslagna vägen och använder i första hand Facebook och Instagram 
för att marknadsföra egna arrangemang och informera externa intressenter om vår 
förening. Vi kommer även fortsätta lägga ut inspelningar på vår YouTube kanal.  
Det är uppenbart att Mjölby Ungdomsmusikkår berör och engagerar många människor. 
Detta är ett av de stora värdena som vi ska bli bättre på att förmedla till nya 
sponsorkontakter. Sponsrar man vår förening når man många "nya kunder". Detta kan vi 
visa genom den aktivitet som syns via våra Facebook och Instagram. Målet för 2021 är 
alltså att fortsätta utveckla föreningens kommunikation via dessa kanaler. Lyckas vi 
utveckla sponsorsamarbetet ska det kunna leda till att ännu fler nya sponsorer kommer 
att vilja synas i konsertsammanhang vilket kan bidra positivt till föreningens ekonomi.  
 
MUMS stöttar Mjölby Ungdomsmusikkår på ett fantastiskt vis. Genom ett fortsatt 
samarbete mellan Mjölby Ungdomsmusikkår och MUMS finns målsättningen att vi 
tillsammans ska kunna få ännu fler av gamla musikanter och drillare samt deras 
familjemedlemmar att ansluta sig till MUMS. 
 



  

 
 
Ekonomi 
 

Under kommande verksamhetsår budgeteras föreningens intäkter till  
650 tkr och dess kostnader till 780 tkr. De ökade kostnaderna relateras till resan 
sommaren 2021 till WJMF i Schweiz.  
 
 
Försäljning 
 

För att kunna genomföra våra aktiviteter och verksamhet kommer vi under året att 
genomföra olika försäljningsaktiviteter (t ex kakor, kryddor, New Body). 
 
Eget ansvar 
 

Vi kommer även under kommande verksamhetsår att arbeta kring frågan om ”eget 
ansvar”. Det är fortsatt viktigt att skapa förståelse bland våra ungdomar att man måste 
ta ett eget ansvar för sin medverkan i föreningen. Man måste själv ta ansvar för att 
instrument/drillstav, noter och uniform är på rätt plats och i rätt skick. Ibland kan man t 
ex behöva ta med sig en liten matsäck. Det är också viktigt att ha förståelse för att alla 
behöver hjälpa till med gemensamma saker, såsom fram och bortplockning av notställ, 
stolar och slagverk vid både repetitioner/övningar och framträdanden. 
 
Det behövs också en ökad insikt, både hos våra ungdomar och föräldrar kring vikten av 
att medverka i övriga aktiviteter i föreningen, som t ex att arbeta in pengar till den 
gemensamma verksamheten eller att arbeta i styrelsen och i kommittéer. 
 
Närvaro 
 

För att kunna bedriva en attraktiv, utmanande och utvecklande verksamhet för våra 
ungdomar, är det ytterst viktigt att hålla en hög närvaro vid övningar/repetitioner och 
framträdanden. Detta för att som grupp kunna prestera ett resultat som känns bra för 
alla. Verksamheten både i drill och i orkester, är av sådan art att alla är viktiga och 
därför måste orkester och drill ibland gå före andra individuella intressen. Formen att 
framföra musik och drillprogram i grupp, förutsätter just att man repeterar och tränar i 
grupp, därför är det MYCKET viktigt med hög närvaro. Vi måste tillsammans hjälpas åt 
att jobba med att förbättra närvaron. 
 
 
 
 


