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Styrelsens slutord    
 
Härmed överlämnas föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 
(2020-10-01 -- 2021-09-30) till årsmötet. 
 
2021 firar Mjölby ungdomsmusikkår 65 år! 
PR-kommittén har gjort ett fantastiskt arbete med en tidsresa som finns att följa på vår 
hemsida. Varje sekel skriver sin Mumk-historia och genom att läsa dessa intressanta 
berättelser väcks säkert många fina minnen hos många. 
 
Verksamhetsåret 2021 var präglat av Covid 19 - pandemin vilket påverkade våra 
möjligheter att repetera, uppträda eller resa. 
 
Vi kunde inte genomföra något av våra återkommande och mycket uppskattade 
uppträdanden. Ingen julkonsert, ingen vårkonsert, inget valborgsfirande eller vårväkt. 
Inte heller några marscher i samband med skolavslutningarna… 
Den planerade resan till Schweiz bokades av redan i december förra året. Eftersom 
utvecklingen av Covid-19 – pandemin i hela världen var för osäker bestämde sig 
organisationskommittén i Zürich att planera nästa Welt Jugendmusik – festival för 2024. 
 
Trots allt lyckades vi med repetitioner för orkester och drill i något annorlunda upplägg i 
mindre grupp eller digitalt. För orkester fanns s.k. fredagshäng via Google Meet, där man 
t.o.m. kunde lära sig hur man knyter sin slips. 
Under senare vår kunde vi göra en inspelning i hembygdsgården med hela kåren inför 
Nationaldagen. 
 
Efter att smittspridningen minskade och fler vaccinerades kunde vi börja planera igen. Vi 
genomförde i augusti en upptaktshelg med marsch i Tranås och veckan därefter vågade 
vi (efter snabb testning av samtliga deltagare) sätta oss på bussen och bege oss på årets 
resa. Vi besökte Karlskrona över en helg i slutet av augusti för att öva och spela 
tillsammans med Marinens ungdomsmusikkår. 
Vi kunde också delta i Svensk Blåsmusikfestival i Linköping i september med parad 
genom stan och konsert på Farbror Melinstorg. Det var fantastiskt att kunna spela inför 
publik igen! 
 
Tusen tack till alla ungdomar att ni höll i och ut! Det var ett tufft år som gnagde mycket 
på motivationen men med ert tålamod och ert positiva engagemang klarade föreningen 
samtliga utmaningar under detta år. 
Ett stort tack gäller Kulturskolan och Mjölby kommun. Med ett bra samarbete och 
förståelse för verksamheten kunde pandemi-situationen hanteras på ett bra sätt. 
Vi vill också tacka vår stödförening Mums, alla sponsorer, föräldrar och släktingar för det 
obrutna stödet även under det gångna året. 
 
Nu hoppas vi att läget stabiliserar sig ytterligare så att vi kan se fram emot ett nytt 
verksamhetsår som liknar det ”normala” igen med många framträdanden och 
musikaliska äventyr. 
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Tindra Wirf, Ledamot  Henrik Berggren, Suppleant Esmeralda Sjödahl, Suppleant 
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Andreas Niskala, Dirigent  Olivia Carlsson, Drilledare  Frida Carlsson, Drillsamordnare 

  



  

Dagordning   

Dagordning vid Mjölby Ungdomsmusikkårs årsmöte den 22 oktober 2021 kl 18:00 på 
Kulturscenen, Lagmansskolan. 
 

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 kassör för en tid av två (2) år 

b) Val av fyra (4) övriga ledamöter för en tid av två (2) 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/drillsamordnare 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, fem (5) personer för en tid av två (2) år  

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

c) Lotterikommitté, två (2) personer för en tid av två (2) år  

d) Materialförvaltare, två (2) person för en tid av två (2) år 

e) Föräldrapool, sju (7) personer för en tid av två (2) år  

f) PR-kommitté, två (2) personer för en tid av två (2) år samt fyllnadsval 
en (1) person för en tid på ett (1) år 



  

 
20.  Val av tre (3) personer till valberedning  

21.  Övriga frågor 

22.  Årsmötets avslutande  

 
  



  

Styrelse, kommittéer och uppdrag.  

 

Styrelse 
Ordförande  Kirstin Kahl 

Vice ordförande  Pia Hansson 

Kassör  Fredrik Kåhlin  

Sekreterare  Helena Decker 

Ledamöter                Anton Kahl, Julia Fornander, Sofia Edström,  

                   Anders Ejhed, Tindra Wirf och Jonathan Willén 

Suppleanter  Henrik Berggren och Esmeralda Sjödahl  

Dirigent (adjungerad)  Andreas Niskala 

Drilledare (adjungerad)  Olivia Carlsson (t.o.m. juni 2021) 

Drillsamordnare Frida Carlsson (fr.o.m. juli 2021) 

Musikalisk ledning 
Dirigent & 

Musikalisk ledare  Andreas Niskala 

Vice dirigent  Maria Dahl 

Tamburmajorer  Alternerade från Drillgrupp 1 

Vice tamburmajor  Alternerade från Drillgrupp 1 

Drilledning 
Drilledare  Olivia Carlsson (t.o.m. juni 2021) 

Vice drilledare  Sofie Claesson 

Stöd till ledare Maria Pernhage, Caroline Sahlin 

Revisorer       Niclas, Robert Willén och suppleant Karin Rådholm  

Valberedning Mattias Lavesson, Camilla Magnusson och Phillip Claesson 

Festkommitté Carin Gustafsson, Jessica Edvardsson, Frida Carlsson, Anna 
Nyman, Elisabeth Martini, Ann-Sofie Sköld, Dennis Holmström 
och Caroline Söderfjord 

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

Uniformskommitté Ann Rothman, Katarina Willhelmsson, Anna Henricsson, Linda 
Malmén, Jessica Kullander och Johanna Wall 

Föräldrapool Sören Kahl, Maria Hammarström, Hanna Gladh, Linda Almberg 
Törnqvist, Caroline Asklöv, Caroline Sturesson, Susanne 
Orgren, Per Edström, Lars Hollén, Martin Karlsson, Mattias 
Johansson, Johan Almfors, Niclas, Pontus Forslund    

Materialförvaltare         Calle Moberg, Anders Ejhed, Per Edström, Lennart Hägg,  
Dick Johansson och Ebba Hammarström 

 



  

PR-kommitté Henrik Berggren, Jens Orgren, Sune Johansson, Poonam Ejhed 
och Ida Kåhlin    

Nisse-redaktör       Alternerande av ungdomar i styrelsen  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Medlemmar orkester och drill     
 

Drillgrupp 1  
Julia Fornander 
Vilma Fornander 
Saga Hjalmar 
Emma Persson 
Tindra Wirf 
 
Drillgrupp 2 
Eja Billenius 
Elsa Eriksson 
Wilma Gladh 
Filippa Ingesson 
Julia Larsson 
Evelina Malmén 
Molly Pettersson 
Ellen Sturesson 
Victoria Svensson 
Ellen Swartling 
Emelia Timm 
 
Drillgrupp 3 
Julia Corke 
Siri Eglund 
Elsa Eriksson 
Selma Lundgren 
Amanda Holmström 
Whilma Jarizon 
Märta Johnsson 
Signe Jönsson 
Greta Kajtling 
Meyah Karlborg 
Agnes Tengvert 
  
Flöjt  
Ida Almfors 
Sandra Andersson 
Isabella Blixman 
Lisen Centervad 
Evelina Danell 
Irma Frisell  
Saga Holmström 
Alva Lindh 
Moa Magnusson 
Linnea Martini 
Jasmina Milosevic 
Clara Rådholm 
Julia Tiderman 
Tindra Wirf 
Lucy Wissing 
 
 

Klarinett  
Spencer Almgren 
Tor Dyrebring 
Sofia Edström 
Martin Engvall 
Moa Franzen 
Elias Joelsson 
Elin Johansson 
Martin Johansson 
Frida Karlsson 
Johanna Landström 
Lucas Moberg 
Jakob Rothman 
Esmeralda Sjödahl 
Isidor Sjödahl 
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 
Olle Gransö 
Oscar Gustafsson 
Edvin Johannesson 
Anton Kahl 
Marvin Kahl 
Linus Nyman 
Jesper Olofsson 
Judit Olofsson 
Leo Schoultz 
Oliver Sandell 
Lukas Sköld 
Olle Törnqvist 

 
 
 

Trombon 
Jakob Centervad 
Anton Ejhed 
Karolina Forslund 
Julian Hedman 
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 
Elvira Kåhlin 

 
Baryton  
Sara Holmquist 
Ellen Malmén 
Felix Nyman 
Nemi Tolke 
 
Tuba  
Carl Berggren 
Philip Claesson 
Elias 
Wilmer Henricsson 
Alvin Kåhlin 
 
Elbas  
Lukas Bergstrand 
 
Slagverk  
Tyra Asklöv 
Ebba Hammarström 
Alfons Häger 
Fredrik Kämmerling 
Isalinn Larsson 
Hugo Magnusson 
Adam Olofsson 
Benjamin Schander 
  
 
 



  

 

Elevmedlemmar orkester och drill  
   
Orkester  
 

Olivia Andersson - Saxofon 
Lova Birath - Saxofon 
Hanna Bäckström - Trumpet 
Sigrid Claesson - Trumpet 
Laura Eckestam Axen - Slagverk 
Rebecka Forslund - Trumpet 
Ivar Frisell - Klarinett 
Himla Gustavsson - Piano 
Martin Hollén - Saxofon 
Noa Kåhlin - Euphonium 
Nina Liedberg - Klarinett 
Tuva Niskala - Klarinett 
Måns Persson Oberpichler - Trumpet 
Thea Pettersson Björk - Tvärflöjt 
Vidar Weinerhall - Valthorn 
 
 
Drill 
 
Kajsa Drie 
Elise Hederberg 
Emelie Holmström 
Molly Häll 
Leo Jensen 
Agnes Kåberg 
Elin Lindmark 
Ellen Pajumäki 
Astrid Palmqvist 
Livia Sjöstrand 
Gottfrid Stödberg 
Freja Tangring 
Soliyana Teweldebrhan 
Klara Tiderman 
Lianda Yacob 
Yoseab Yacob 
Freja Öberg 
Julia Öckner 
 

 

 

 



  

 

Konserter och framträdanden    
 
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört konserter och framträdanden vid 
följande tillfällen:  

 
2021 
 
22 maj  inspelning i hembygdsgården inför Nationaldagen 
 
21 aug  Lördagsparad i Tranås 
 
28 aug  Konsert på stan i Karlskrona tillsammans med Marinens ungdomsmusikkår 
29 aug  Konsert i Allhallen i Holmsjö (Karlskrona) tillsammans med  
  Marinens ungdomsmusikkår  
 
18 sept deltagande i Svensk Blåsmusikfestival i Linköping med parad genom 

stan och kartongkonsert på Farbror Melinstorg  
 
 
Repetitioner och läger  
 
Under terminerna har samtliga drillgrupper och orkester haft veckovisa 
repetitioner/övningar. Repetitionerna har dock varit i corona anpassat upplägg och för 
orkestern ägd rum i Norrgårdens utbildningscentrum. Därtill har vi haft marschövningar i 
mindre grupper inomhus vid två tillfällen samt två marschövningar avskild utomhus med 
hela orkestern. 
 

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) 
▪ Kulturens (studieförbundet för kulturutövare)  

 

Verksamhetsåret  
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett konstituerande möte samt nio 
protokollförda möten, samtliga digitalt utom två i juni och augusti 2021. 
 
Föreningen har bestått av 108 aktiva medlemmar, fördelade på 23 drillare, 86 
musikanter varav en medlem både drillar och spelar, samt 1 hedersmedlem. Detta är 9 
färre än föregående verksamhetsår. 
Orkesterns verksamhet har letts av Andreas Niskala och Mia Dahl. Drillens verksamhet 
letts av Olivia Carlsson fram till juni 2021 och Sofie Claesson. I augusti engagerades 
Frida Carlsson som drillsamordnare och styrelserepresentant för drillen. Sedan 
höstterminen 2021 leds grupp 1 av Sofie Claesson, grupp 2 av Emma Persson, grupperna 
3 och 4 tillsammans av Sandra Borg och Josefin Winell. 
 



  

I samband med terminsstarten i augusti 2021, började ytterligare 15 nya musikanter och 
18 nya drillare. 
 
Detta verksamhetsår har musikkåren haft 5 framträdanden.  
 
Föreningens ekonomi har under året varit stabil och i balans. Med anledning det rådande 
läget har antalet framföranden och andra aktiviteter varit ytterst få vilket påverkat 
antalet transaktioner. Konserten med John Houdi, planerad till mars 20 och sedan 
framflyttad till oktober 2020, beslutatdes att ställas in. I samband med detta erbjöds 
betalning för köpta biljetter. Totalt betaldes tillbaka biljetter till en summa av 4.925kr, 
medans 28.563,84kr har efterskänkts av biljettköparna. Kvarstår gör en skuld om 
17.500kr om vilken en diskussion pågår med Athena/John Houdi. 
Föreningen vill framföra sitt varamaste tack till alla som efterskänkte 
biljettkostnaden vid detta tillfälle. Det har hjälpt vår förening att behålla en god 
ekonomi trots rådande läge och därmed bygga vidare för framtiden. 
Under året har föreningen erhållit extra bidrag från kommunen om 53.428kr med 
anledning av uteblivna inkomster och omkostnader på grund av Corona. Förutom bidrag, 
medlemsavgifter och inkomster från framföranden har föreningen under året sålt 
newbody vilket positivt bidragit om 17.010kr. 
 
Årets resultat hamnar på -7.661kr innan donationen från Rolf Nilsson tas med. 
Inkluderas även denna del om 513.650kr landar resultat för räkenskapsåret 2020-2021 
på 505.989kr. Styrelsen rekommenderar årsmötet att besluta att denna vinst återförs till 
föreningen.  
  
Mumk får varje år ett betydande ekonomiskt bidrag från Mums, vår stödförening. Under 
året har båda föreningarna arbetet mycket tillsammans för att ta fram nya spännande 
koncept för att stärka samhörighet och ekonomiska möjligheter. 
 
 

 
 
      
 
Rolf Nilsson 
 
Under året har en av våra tidigare aktiva musikanter, Rolf Nilsson, avlidit. Rolf var en 
stor eldsjäl vad gäller musiklivet i Mjölby och lämnar efter sig en imponerande samling 
med ljudupptagningar, bilder, tidningsurklipp med mera. Bland annat har årets 65åriga 
jubileums t-shirt tagits fram från en förlaga som hittades bland Rolf samlingar. 
Allt detta kommer förvaltas, förvaras och dokumenteras av styrelsen för framtiden. Rolf 
testamenterade också ett arv från försäljningen av sitt hus om 500.000kr till Mjölby 
Ungdomsmusikkår att användas för resor, se gåvobrev nedan. Dessa pengar plus de 
donationer om 13.650kr som skänktes till föreningen i samband med Rolfs begravning 
kommer under kommande verksamhetsår att placeras i någon form av förvaltning där 
den årliga avkastningen är tänkt att delas ut till föreningen för att användas i samband 
med resa. 



  

 
 
 
 
Vidare i denna verksamhetsberättelse kan ni läsa om allt annat vi gjort under året.  

 

 

  



  

Rapport från orkestern   

Under verksamhetsåret har vi gjort 1 inspelning till Nationaldagen, 1 livesänd konsert på 
Blåsmusikens dag, 1 marsch i Tranås, 1 resa till Karlskrona samt 1 marsch och 
kartongkonsert vid Svensk Blåsmusikfestival i Linköping. 

Ett normalt verksamhetsår hade listan varit mycket längre men på grund av pandemin 
blir den inte det. Ändå har det känts viktigt att försöka hålla verksamheten igång. Detta 
har, som väl är, fungerat tack vare hjälpsamma föräldrar, en aktiv styrelse och inte 
minst uthålliga ungdomar. Allt detta samt möjligheten att repetera i Norrgården och att 
ha digitala fredagshäng mm så har vi ändå kunnat hålla styrfart under hela året. Vid 
några tillfällen har vi fått ställa in och besluta om sena, snabba förändringar. Något som 
kännetecknat hela året och resulterat i många möten med krav på stor flexibilitet med 
snabba beslut. 

Uppstarten nu på hösten känns därför verkligen som en nytändning. Upptaktsdagar som 
genomfördes och nya musikanter (gamla Rockstar) välkomnades in orkestern. Vi har just 
nu cirka 90 musikanter. Vi har också kunnat flytta tillbaka till Kulturscenen och repetera 
alla tillsammans vilket underlättar arbetet massor då det både går att höra och repetera 
på ett helt annat sätt än i Norrgården. Vi har också fått tillbaka möjligheten att ha 
stämrep vilket gör att orkesterarbetet kan förberedas mer grundligt än under det senaste 
året. Även att repetitionstiden nu är nästan 2.5 h kommer att ge ett helt annat 
musikaliskt resultat. För att orka detta är det också viktigt att ni föräldrar stöttar era 
barn i att de övar hemma då det är nödvändigt för att kunna hänga med. 

Närvaron vid repetitionerna har under året varit god vilket visar på hur gärna 
musikanterna vill träffas och spela. Jag har för första gången fått sms där man ber om 
att få komma extra och spela. Ungdomarna vet hur man ska muntra upp en dirigent. En 
nyckel till att det blir så bra musikaliska resultat är såklart god närvaro på våra 
repetitioner. Blickar vi framåt så verkar det ju som att det ska kunna fortsätta som ett 
mer normalt verksamhetsår, med julkonserten 5/12 som första offentliga konsert på 
hemmaplan på 2 år!!!! 

Summerar jag mitt 10:e år som dirigent för orkestern så blev inte riktigt som jag hade 
hoppats. Men nu ser framtiden ljusare ut och jag har mycket goda förhoppningar inför ett 
mer normalt stundande verksamhetsår. Riktigt bra jobbat av er alla under hela året! 

//Andreas 
 

  



  

Rapport från drillgrupperna  

Under den första terminen fokuserade vi på de nya marschprogrammen och en ny dans. 
Vi började även på vårens drillprogram, och eleverna fick vara med och koreografera. 
Det var tråkigt att det inte blev några uppträdanden eller upptaktsdagar, men jobbigast 
var de veckor som gymnasieeleverna inte fick vara med på grund av restriktionerna.  
 
Ett antal veckor i början av 2021 blev några av drillövningarna digitala och några helt 
inställda, men när vårsolen tittade fram kunde drillgrupperna äntligen ses allihop 
tillsammans vid två tillfällen, för att marschöva på grusplanen och för att visa de nya 
drillprogrammen för varandra. Ännu roligare blev det i maj, när vi kunde ses både drillen 
och musikkåren i Hembygdsgården för att sända live på Blåsmusikens dag, och för att 
filma in ett digitalt uppträdande inför Nationaldagen. Innan terminens slut hann vi även 
filma in alla drillprogram för att lägga upp på Youtube, ifall det inte skulle bli några 
uppträdanden under sommaren (vilket det som tur blev i slutet av sommaren). Grupp 1 
drillade till början av ”Grease”-medleyt, medans grupp 4 drillade till slutet. Grupp 2 
drillade till ”Ghostbusters”, och grupp 3 drillade till ”Samba de Janeiro”. Gemensamt 
dansade och drillade grupperna 1, 2 & 3 till ”Ain’t no mountain”.  
 
Nu är det dags för mig att tacka för de här åren. Jag har haft jätteroligt och kommer 
sakna alla drillare väldigt mycket! Lycka till i framtiden, vi ses!  
 
Hälsningar  
Olivia Carlsson  
 
När verksamheten startade igen augusti 2021 och höstterminen drog igång skedde ett 
ledarbyte. Grupp 3 och 4 tränas nu av Josefin Winell och Sandra Borg. Grupp 2 tränas av 
Emma Person och grupp 1, vår äldsta grupp leds av Sofie Claesson som sedan tidigare 
varit vice drill-ledare. 
Efter en lugn sommar drog slutet av verksamhetsåret igång med en marsch i Tranås, en 
resa till Karlskrona och blåsmusikfestival i Linköping. Träningarna har mest fokuserats på 
nytt, nya marscher och nytt material för julkonsert och förhoppningsvis alla kommande 
spelningar till våren och sommaren 2022.  
 
/ Sandra och Josefin  
/ Emma och Sofie 
 
 

  



  

Rapport från kommittéer   

Uniformskommitté 
I år har vi köpt in nya kavajer, vindjackor, västar, snören, skjortor, baskrar och 
marschväskor. Var var det egentligen vi brukade beställa baskrar och marschväskor 
ifrån? Med lite detektivarbete lyckades vi hitta källan till dessa. Några av de nya 
kavajerna saknade vid leverans knappar och lyror och då har vi som medlemmar i 
uniformskommittén fått träna på våra syfärdigheter. 
Då det varit lång tid mellan våra evenemang har de flesta av våra bytestillfällen i år gått 
åt till att uppgradera och hitta större storlekar. På grund av pandemin har vi fått vänta 
länge på de nya kavajerna och skjortorna men med lite fix och trix har vi lyckats lösa det 
ändå. 
Vi har infört bokningssystem för att få komma och hämta/lämna uniformsdelar i lokalen. 
Det tycker vi har fungerat mycket bra då vi till varje tillfälle fått en bra överblick över vad 
som behövs. 
Vi tackar alla för ert tålamod och er förståelse när ni fått vänta och när det inte blivit som 
vi tänkt! 

Festkommitté 
Festkommittén har vid upptaktshelgen serverat fika och lunch till våra musikanter. För 
att det skulle bli så corona säkert som möjligt beställdes det mat. Vi serverade vid flera 
stationer så att det inte blev köbildning. Ett stort tack till föräldrarna som ställt upp och 
bakat till fika. 

Lotterikommitté 

Lotterikommittén har detta verksamhetsår fått ligga i träda då konserter och Skänninge 
marken ställts in. Dessa tillfällen då lotter brukat säljas har fått skjutas på framtiden.  
 
PR-kommitté 
Pandemiåret 2020 påverkade oss alla. Det blev inga resor för orkestern till allas stora 
saknad. Kan man inte resa i rum får man resa i tiden i stället. Det blev upptakten till de 
uppskattade intervjuerna med Mumkare från olika årgångar som man följa på vår 
hemsida. 
Rolf Nilsson, som var med då föreningen startade, gick bort under året. Han 
testamenterade mycket av sin kvarlåtenskap till Mumk. När en av hans lådor gicks 
igenom så hittades en mycket snygg T-shirt från 60 talet. Efter att ha kollat upp 
möjligheterna att göra nytryck beslutades att alla i orkestern skulle få en jubileumströja, 
när vi nu 2021 firar 65 år. 
Det blev ingen utlandsresa i år men vi fick åka till Karlskrona en helg i augusti med 
repetitioner och konsternet tillsammans med Marinens Ungdomsmusikkår. Det var 
mycket trevligt. 
Vi har under pandemiåret strävat efter att öka vår synlighet i sociala medier för att 
kompensera för att vi inte kunnat ses och höras vid olika framträdanden.  
 
 

Materialförvaltare  
Gruppens största uppgift under året har varit transport av instrument och utrustning, 
framför allt mellan Lagmansskolan och Norrgårdens utbildningscentrum. 
 

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 marschframträdanden och 
marschövningar. Tyvärr har under det gångna året hittills enbart framträdandet i Tranås 
kunnat äga rum, men vi ser fram emot kommande konserter och marscher. 
 



  

 
Sven Jönssons minnesfond 
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Verksamhetsplan 2022  
 
 
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 hade redan förra året framfört sin önskan om att 
framföra mer figurativa marscher. Eftersom pandemiläget inte tillät några aktiviteter i 
den riktningen kommer vi därför under kommande verksamhetsår 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 är det inte 
bestämt vart resan kommer att gå. Men förhoppningen är stor att pandemin verkligen är 
slut och att vi kan planera en resa utanför Sveriges gränser igen. 
 
 
Uniformer 
 

Det kommer eventuellt att behövas en viss komplettering/anpassning av uniformer i 
samtliga storlekar. 
 
 
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 
 

Pandenim har lärt oss att de digitala kanalerna spelar en allt större roll i vår 
kommunikation med omgivningen. Facebook och Instagram är mycket viktiga kanaler för 
vår kommunikation. Att kunna se våra spelningar på den egna YouTube kanalen är 
mycket uppskattat av många. 
  
Vi genomför nu ett arbete med att förändra vår hemsida och titta på nya arbetssätt 
tillsammans med våra sponsorspartners. Vi återkommer med mer information under 
2022, håll koll på hemsidan. 
  
Ekonomi 
 

Under kommande verksamhetsår budgeteras föreningens intäkter till  
506 tkr och dess kostnader till 501 tkr.  



  

 
 
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. 

 
 
 
 


