
 

 
Bromma Hässelby Suzukiförening 
Verksamhetsberättelse 2017–18 

Styrelsen 2017–2018 
 

Ordförande Karin Hansen 073-303 63 89 

Sekreterare Malin Hansen 070-236 00 65 

Kassör Karin Ohlin 070-400 96 03 

Ledamot Åsa Bevegård 070-770 79 93 

Ledamot Monica Tosi Olsson 073-947 94 76 

Ledamot Evelin Ehlers-Käll 073-752 33 42 

Suppleant Helena Nyman 070-74 09 09 

Suppleant Stina Ljungkvist 08-37 89 00 

Pianist Ginta Vitola  

Valberedning Anders Lövgren 070-832 02 84 

Valberedning Åsa Bevegård 070-770 79 93 

Revisor Peter Rabe  

Revisor suppleant Lena Molin  

Lärare i föreningen 
Åsa Bevegård och Monica Tosi Olsson har axlat utlärningen under året med toppbetyg!  

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tre protokollförda styrelsemöten.  Styrelsemötena 
ägnas åt att förbereda aktiviteter som konserter, speldagar och lägerhelger samt se framåt och 
planera kommande aktiviteter som kan stimulera spelglädjen. 

Medlemsantal 
Antalet betalande medlemsfamiljer har varit 29 och antalet spelande barn har varit 35 under 
året.  

Budget 
Kostnaderna för undervisningen finansieras främst genom den terminsavgift som varje familj 
betalar. Föreningen tar inträde till konserter som täcker utgifter för konserterna, såsom 
lokalhyra, fika eller blommor till lärarna. 

Information 
Vi informerar medlemmarna huvudsakligen via föreningens hemsida 
http://suzukivasterort.weebly.com/och via mail som uppdateras regelbundet. Via hemsidan 



 
kan man gå in och läsa om våra aktiviteter under terminen, se bilder från diverse aktiviteter 
och läger, få uppgifter om kontaktpersoner och läsa om hur Suzukimetoden fungerar. Ansvarig 
för hemsidan har varit Karin Hansen.  

Studieförbundet Sensus  
Sensus fakturerar medlemmarna och administrerar lärarnas löner i samarbete med kassören 
och lärarna. Ordförande ser i samarbete med lärarna till att det finns aktuella listor över elever 
med mailadresser och andra uppgifter.  

Svenska Suzukiförbundet och Riksförbundet Unga Musikanter  
Varje medlemsfamilj får tidningen SuzukiNytt som ges ut fyra gånger per år. Det har tydligen 
varit struligt med medlemsregistreringen på Svenska Suzukiförbundet, så om just du inte har 
fått SuzukiNytt, får ni gärna säga till om detta. Vi är dessutom medlemmar i Riksförbundet 
Unga Musikanter. Varje medlemsfamilj får tidningen ”RUMBA” som Rum ger ut. Styrelsen 
kommunicerar med RUM om medlemslistor som uppdateras årligen. 

Undervisningen  
Åsa har haft grupplektioner på Ellen Keyskolan. De individuella lektionerna har Åsa haft i sin 
bostad i Hässelby Villastad och efter flytten i nya bostaden i Ålsten. Monica har bedrivit sin 
individuella undervisning på Drottningholmsskolan och sina gruppspel på Ellen Keyskolan. 
Under HT17 hade vi 13 individuella samt 7 gruppspel för lördagsgruppen och 13 gruppspel för 
onsdagsgrupperna. Under våren VT18 blev det 15 individuella, 10 lördagsgruppspel och 15 
gruppspel för onsdagsgrupperna. 

 

Hösten 2017 
Läger 
Lördag och söndag 9–10/9 2017 samlades vi för fjärde året åter i Kyrkans Hus i Öregrund för en 
helg med fiolspel, god mat, trevlig samvaro och ett och annat spöke. 16 spelande barn i 
åldrarna 5-14 år och deras föräldrar deltog. Det blev mycket spel, men även mycket lek. 
Föräldrarna fixade med maten som alltid är fantastiskt god och vällagad på dessa läger. Den 
traditionella spökvandringen gick av stapeln under lördagskvällen och i år var de största 
barnen med och arrangera den. Lägret avslutades också traditionellt med en fin konsert i 
Öregrunds kyrka på söndagen. Lokalerna är åter bokade för en ny trevlig helg 14–16 
september 2018 där vi ska prova en nyhet för de stora eleverna: att träffas redan fredag kväll 
för samkväm. 
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Workshops och konserter 
Den 9:e december 2017 hade vi den årliga Adventskonsert i församlingssalen i Hässelby 
Villastads Kyrka. Konserten avslutades med diplomutdelning, där de barn som avslutat olika 
Suzukiböcker belönades med ett diplom. Därefter serverades jul fika för alla. En kall 
eftermiddag innan jul träffades 7 av de äldsta barnen i Gamla Stan för att spela julsånger. Efter 
en timmes spel var händerna mycket frusna och vi gick på restaurang och åt. 

 

 

Våren 2018 
Läger 
För fjärde året i rad höll vi den 9–11 mars läger för de äldre barnen i Rävnäs. 11 barn deltog. 
Folkmusikpedagogen Lena Jonsson från Hälsingland lärde ut nya låtar under 5½ timmar på 
lördagen och det blev några härliga låtar från USA som var utmanande och roliga. Främst var 
lägret dock åter riktad mot att barnen skulle ha kul tillsammans och det hade de verkligen. 
Som vanligt var det föräldrarna som fixade med maten. Åter i år måste vi särskilt tacka Helena 
Rabe för att hon fixade den goda traditionella laxen till alla på lördagskvällen. 

  

 
 

Konserter och avslutning på terminen 
I år blev det Kammarkonsert med solistuppträdande den 25 mars 2018 på Kristofferskolan. Det 
blev många fina framföranden av de 15 deltagande eleverna. Årets vår- och avslutskonsert 
avhålls i samband med årsmötet söndagen den 27 maj i Nockebysalen i Alviks Kulturhus där 
diplom delades ut. Den 30 maj avhålls picknick i Grimsta hos ordförande – alla är välkomna! Se 
mer information på hemsidan. 
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Stockholm 5 maj 2018   

 

Karin Hansen, ordförande   Karin Ohlin, Kassör 

 

Malin Hansen, Sekreterare   Åsa Bevegård, Ledamot och lärare 

 

Monica Tosi Olsson, Ledamot och lärare  Evelin Ehlers-Käll, Ledamot 

 

Helena Nyman, Suppleant   Stina Ljungkvist, Suppleant 

 

PS: Ett axplock av bilder visas här. Fler bilder finns på Bromma Hässelby Suzukiförenings hemsida: 
https://suzukivasterort.weebly.com/bilder.html 

 

https://suzukivasterort.weebly.com/bilder.html

