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VERKSAMHETEN I KORTHET 
2017 har varit ett roligt, spännande och händelserikt år med flera nya tilltag. Förutom våra ”tradi-
tionella” KVAST-aktiviteter, så som utdelning av Guldkvasten, seminarier, arbete med Reperto-
arbanken m m, har återkommande aktuella teman på våra styrelsemöten varit förberedelser inför 
jubileumsåret 2018, bland annat med internationellt utbyte och samarbete. Sektionerna i våra 
olika län började realisera olika idéer, vilka kommer ytterligare definieras och förverkligas under 
2018. Detta har möjliggjorts av stödet från MUCF som vi återigen sökt och fått. KVAST har 
även lyft blicken mot framtiden och sökt medel för mer långsiktiga projekt, som vi hoppas kunna 
få berätta mer om under 2018. Samarbetet i styrelsen har varit arbetsintensivt och trevligt; vi har 
hjälpts åt och stöttat varandra i vått och torrt! Hoppas ni, när ni tagit del av redovisningen som 
här följer, är nöjda med hur vi förvaltat ert förtroende, kära medlemmar!

Astrid Pernille Hartmann, ordförande

Foto: Camilla Simonson
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STYRELSEN 2017
Astrid Pernille Hartmann ordförande, Eva Sidén vice ordförande, Molly Kien kassör, Kajsa Lindgren, 
medlemsansvarig, Sol Andersson sekreterare, Kjell Perder suppleant (mars-augusti)

Föreningens övriga ansvariga: Annika Marmén webmaster och designer, Leo Correia de Verdier intern-
revisor, Ann Rosén, revisorsuppleant, Karin Geworkian Hellman, Anna-Lena Laurin valberedning.

MEDLEMMAR 
Medlemsansvariga Kajsa Lindgren har under året gjort en genomgåpng av medlemmarna i 
matrikeln och styrelsen beslöt att låta 27 st medlemmar (huvudsakligen stödmedlemmar) som inte 
betalat på tre år utgå.

Antal medlemmar totalt 31 december 2017:  153 st

Antal medlemmar totalt som betalat för året 2017: 83 st

Antal medlemmar totalt som inte betalat pr 31 december 2017: 70 st

Antal nya medlemmar: 14 st

Medlemmar som meddelat utträde 2017: 3 st

Fr v: Kajsa Lindgren, Sol Andersson, Molly Kien, Eva Sidén, Astrid Pernille Hartmann
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KVAST:S SEKTIONER 
KVAST:s sektioner har under 2017 alla haft flera möten där man under våren främst arbetat med att 
definiera vad man vill jobba med, hur det ska gå till. Styrelsen har i det sammanhanget bl a under-
sökt formalia beträffande bl a bokföring eller hur man bör gå till väga om en sektion önskar starta 
en studiecirkel: en sådan, har vi tagit reda på, kan bildas som en s k Föreningsstudiecirkel. Under 
hösten har sektionerna kommit igång med respektive prioriterade/definierade aktiviteterna. 

KVAST I NORR
I Piteå har sektionen haft flera möten, och Kristin 
Boussard har tillsammans med journalisten The-
rese Forsberg startat KVAST:s pop-up-pod där 
de, med ett särskilt tema för varje program, spelar 
upp musik av kvinnliga tonsättare. Boussard och 
Forsberg har även tänkt i banor av att ta med sig 
musiken och researchen som gjorts inför varje 
pod-program och föreläsa i andra fora, skolor/
högskolor, på seminarier i andra sektioner o l. 
Medlemmar ur sektionen har även delat ut infoblad 
om KVAST och Repertoarbanken på konferensen 
Musikforskning idag, som ägde rum på Musikhög-
skolan i Piteå i juni. 
Sektionen består av Kristin Boussard, Therese Forsberg  och Margit Schiött.    

KVAST PÅ GOTLAND
Hade två uppstarts-möten under vår/försommar. 
Efter det tredje mycket välbesökta uppstartsmötet 
under hösten är sektionen nu väl igång. De har 
haft flera träffar där de definierat verksamhets-
områden, diskuterat olika idéer, börjat knyta 
kontakter, bl.a. med Kulturskolan, och börjat 
konkretisera planer. KVAST-Gotland ser fram 
emot 2018 med jubileumsfirande och mycket 
annat spännande. De är i upptakten till ett sam-
arbete med Kulturskolan där de tillsammans ska 
hitta repertoar skriven av kvinnliga tonsättare till 
eleverna på skolan. Andra händelser som de ser 
fram emot under året är föreläsningar, workshops 
och evenemang i samband med KVAST:s 
inträdande i ett nytt decennium. 
Sektionen består av Saga Fagerström, Annie Björkman, Joel Janson och Christoffer Håård.

Margit Schiött, Therese Forsberg, Kristin Boussard.

KVAST-mötet på Gotland i November
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KVAST I SYD
Sektionen hade under våren två möten, följt av en 
omställningspaus, och har under senhösten kom-
mit igång igen. 29 december anordnades en kon-
sert med seminarium som ägde rum på Odeum i 
Lund. Detta på initiativ av Kristin Warfvinge (foto 
t h) som nu är sektionsansvarig. Såhär skrev hon 
inför konserten: ”Som en smygstart på förening-
en KVAST:s 10-års jubileumsår anordnar KVAST 
i syd ett klingande seminarium med stycken av 
aktuella kvinnliga tonsättare och presentation av 
vår verksamhet.” Konsertdelen innehöll stycken 
av kompositörerna och musikerna Eva Sidén, Martina Tomner och Kristin Warfvinge. Medverkar 
gjorde även Ida Höög på blockflöjt.  Sektionen har bestått av Kristin Warfvinge, Ulrika Emanuelsson, Su-
zanne Flink, Camilla Jonasson och Anna-Lena Laurin.  

KVAST I VÄST
Olika möten har ägt rum i sektionen, bl a kring 
tilltag på hemsidan, framtida pr mm. Detta då 
webmaster Annika Marmén och översättare Robin 
Blanton är med i sektionen. Sektionen har bestått av 
av Astrid Pernille Hartmann, Lei Feng Johansson, Robin 
Blanton, Annika Marmén och Tina Andersson. 

17 maj höll Astrid Hartmann 17-majtalet på 
Norges Hus i Göteborg inför ett tusental perso-
ner. Talet hade jämställdhet, i synnerhet jäm-
ställdhet i tonsättarkåren som huvudtema. Hon 
berättade om KVAST, vad KVAST står för och 
gör, det hela avslutades med framförande av en 
livlig sång av Agathe Backer-Gröndahl där alla 
sjöng med i slutklämmen, innan alla gick ut till det 
traditionella 17-majtåget på Avenyn. 

28 maj Hartmann berättade om KVAST för delta-
garna på Konstmusiksystrars festival på Atalante, 
speaker’s corner.

Externa möten i Göteborg. Astrid Hartmann har 
vidare under året tagit initiativ till nedanstående 
möten med bl a följande:

Magdalena Fronczak, producent på Göteborgs 
Konserthus för deras Kammarmusikserie. 
Resultat: KVAST välkomnades att anordna 
föredrag och samtal i samband med en Kammarmusikkonsert 15 april 2018, där det ska framföras 
stråktrion av Elfrida Andrée och Paula af  Malmborg Ward (uruppförande). Eva Öhrström ska på 
uppdrag av KVAST föreläsa om Andrée, Konserthuset står för lokal, personal m.m. 

T v: Hartmann, Katarina Karlsson, Paula af  Malmborg Ward och 
kommunalrådet Mariya Voydovova. MeeToo-flashmob på Gustav 

Adolfs torg. Foto nedan: Hartmann 17-maitalade om jämställdhet och 
KVAST-frågor.   
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Flöjtisten Anna Svensdotter – bl a om flöjtkvartettens 40F:s medverkan på festivalen på Konserthu-
set Stockholm hösten 2018. 

Anette Andersson Huber, projektledare på Kultur i Väst för Ung Dirigent. KVAST har skickat ut 
call for score till KVAST- medlemmarna om förslag till passande partitur som kursmaterial och 
engagerat även Donne in Musica att bidra med detsamma. Huber och Adkins Chiti hade därefter 
en del kontakt. Resultat: osäkert om något av de verk som förmedlades av KVAST och Donne in 
Musica kom att framföras. 

Elsbeth Berg, ordförande i Levande Musik, om ett eventuellt samarbete mellan KVAST och Levan-
de Musik i Göteborg. Bland annat idén om att anordna samtal och seminarier kring musik. Resultat: 
ömsesidigt intresse för att arrangera konsert och seminarium under 2018.

Maria Voyvodova (S), kommunalråd Kultur, mänskliga rättigheter, ungdomsfrågor. Mötet ägde rum 
i Göteborgs Stadshus och kommunalrådet lyssnade intresserad och uppmärksamt och ställde flera 
frågor. Resultat: Hartmann fick stöd, tips och kontaktinfo till personer som kan komma till nytta i 
framtida tilltag i sektionen i Västra Götaland.

Stephen Langridge, konstnärlig ledare GöteborgsOperan. Samtal som lett till att GöteborgsOperan 
numera uppmanar musiker att framföra minst ett verk av kvinnlig tonsättare på foajékonserterna 
samt planer på en större temakonsert längre fram. Musikchefen, dirigenten Henrik Schaefer är nu-
mera inkopplad på detta och Hartmann har en dialog med honom kring detta och liknande projekt.

KVAST I STOCKHOLM
Fortsatte samarbetet med Konserthuset Stock-
holm och programchef  Fredrik Andersson, från 
KVAST  Eva Sidén och Molly Kien, som också 
varit värdar för KVAST:s tre tonsättarpresenta-
tioner i Grünewaldsalen. På  första seminariet var 
det Anna-Lena Laurin, Ylva Q Arkvik och Åsa 
Stjerna som presenterade sig själva och sina verk 
och vid det andra Sol Andersson, Tebogo Mon-
nakotla och Cecilia Franke. Det tredje seminariet 
ägde rum på hösten och var med Malin Bång, 
Catharina Palmér och Kajsa Lindgren. KVAST 
har även jobbat med planeringen av en festival i 
Stockholm hösten 2018 i samband med 10-årsjubileet. 
I Stockholm har sektionen bestått av medlemmar ur styrelsen: 
Eva Sidén, Molly Kien, Sol Andersson och Kajsa Lindgren.

Kajsa Lindgrens seminarium i Grünewaldsalen
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SOCIALA MEDIER 
OCH HEMSIDAN 
KVAST:s Facebooksida har i regel två eller flera inlägg i veckan och har nu nästan 1000 följare. 
Vi når ut till många och får många ”likes”. Som mest nådde vi ut till 7000 på ett enda inlägg. Då 
hade Föreningen Kvinnor Kan delat detta inlägg (om en konsert på Italienska institutet). Bl a delar 
Sveriges Kvinnolobby ibland våra inlägg och vi når således ut till nya grupper och människor med 
KVAST:s frågor, medlemmars aktiviteter mm. 

På hemsidan har vi koncentrerat oss på Repertoarbanken. Genom att fylla på, översätta och rensa 
(dubletter etc) samt optimera sökfiltret. Vi har haft få inlägg och viss information har tyvärr varit 
eftersatt beträffande uppdatering. Under hösten meddelade Annika Marmén att hon måste sluta 
med vår hemsida då hon fått heltidsjobb, och arbetet med att hitta ersättare påbörjades. Vi tror att 
det blir två olika: en webansvarig/webredaktör och en webtekniker som kan ansvara för funktionali-
teten. Erfarenhet visar att folk uppmärksammat och följer oss på Facebook, men att de därifrån mer 
sällan klickar in sig vidare på hemsidan. Vi har återkommande talat om hur definiera och följa upp 
vad vi tycker är viktigast och mest ändamålsenligt för hemsidan, som t ex Repertoarbanken som vi 
regelbundet vill puffa för även på Facebook, mm.

Repertoarbanken är numera enbart på engelska på både den svenska och engelska sidan. Detta bl a  
för att vi har fått in en del verk från danska Edition S och Wilhelm Hansen och dessa är på engelska. 
För att slippa dubbelarbete i framtiden lägger vi numera in dem på enbart engelska.  Under hösten 
har vi kommit överens med översättare Robin Blanton att hon i fortsättningen ansvarar för att lägga 
in de nya verk som ska in i Repertoarbanken.

KVAST har, som ni säkert märkt, börjat med en tredje kommunikationskanal förutom medlems-
mailen och googlegruppen, nämligen mailsystemet Mailchimp. Detta på särskild rekommendation 
av de yngre i styrelsen och webmaster. Vi kom igång med användandet på senhösten. Vi har olika 
mallar efter vilken typ av mail det är och vi har två listor: en för mail till bara tonsättarmedlemmar-
na, som t ex call for scores, och en till samtliga medlemmar.  Mail som har pdf  som bilagor måste 
än så länge av tekniska skäl ffde gå ut via kvast-listan.
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GULDKVASTEN 
Vårt jämställdhetspris Guldkvasten delades ut till Konserthuset Stockholm och Kungliga Filhar-
monikerna under festivalen Svensk Musikvår lördag 25 mars, där en fullsatt konsertsal (ca 1700 
personer) av ordförande fick en kort presentation av föreningens snart tioåriga insatser för att 
främja jämställdhet inom musiklivet, och uppläsning av motivationen: Guldkvasten går till Kon-
serthuset Stockholm som öppnat huset och Kungliga Filharmonikernas repertoar för kvinnliga 
tonsättare från både förr och nu. En stor och respekterad svensk institution statuerar ett lysande 
exempel såväl nationellt som internationellt och skänker glädje och inspiration åt såväl publik som 
tonsättare och musiker.

Nytt för året var att kunna överlämna Guldkvastengraalen, en glasskulptur (unikat ) skapat spe-
ciellt för KVASTs aktuella prismottagare, signerat Sofia Bergman och Micke Johansson. KVAST 
hade även tagit fram en vacker inramad diplom. Teckingen nedan av Jenny Soep visar Kajsa 
Lindgren som häöll den tunga Guldkvastengraalen under talet. Vidare ordf  Hartmann, Konsert-
huschefen Stefan Forsberg och t h programchefen Fredrik Andersson.

Utdelningen fick fin medial uppmärksamhet med notiser i över tjugo tidningar/media, intervju på SR P4. 
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INTERNATIONELLT 
KULTURUTBYTE
Under året har Eva Sidén arbetat med att utvidga 
KVAST:s nätverk med internationella kontakter, 
främst i Frankrike och Tyskland, där hon har eta-
blerat samarbeten inför jubileumshösten 2018 då 
tonsättare och andra viktiga personer kommer att 
bjudas in till Stockholms Konserthus. En festiva-
lensemble med Sidén och Duo Ego samt even-
tuellt andra relevanta personer ska också turnera 
till respektive utbytesland för såväl konserter som 
seminarier. Sidén har bl.a haft flera möten och 
etablerat samarbetet med Plurielles 34, KVAST:s 
motsvarighet i Frankrike samt  CDMC - Centre de 
Documentation de la Musique Contemporaine, Laure 
Marcel-Berlioz och CRR-konservatoriet i Paris och 
för även pågående samtal med CCS, svenska institutet i Paris. Ett flertal franska tonsättare och 
andra viktiga personer när det gäller jämställdhet i Frankrike är involverade.  I Tyskland har Eva 
Sidén etablerat samarbete med Svenska ambassaden och kulturrådet Nina Röhlcke samt flera 
tonsättare och performance- och ljudkonstnärer. Eva Sidén har även arbetat med ett flertal ansök-
ningar i Sverige för det internationella kulturutbytet som dels består av seminarier och konserter 
under festivalen i Stockholm oktober 2018 samt en turné med såväl konserter som seminarier till 
Berlin, Paris och Montpellier. 

Eva Sidén



10

SEMINARIER, PANELSAMTAL, 
MÖTEN, DEBATT
KVAST HAR UNDER 2017 VARIT INBJUDNA TILL SEMINARIER 
OCH PANELSAMTAL I LUND, OSLO OCH STOCKHOLM.

LUND: Panelsamtal på Lund Contemporary. 

David Riebe, projektansvarig för  Lund Contemporary 2017, anordnade paneldiskussion 5/2 kl 
14.00 i Kapellsalen, Palaestra et Odeum i Lund. Temat för debatten var ”Nutida musik – vad är 
det?” Astrid Hartmann representerade KVAST. Övriga i panelen var: Martin Q. Larsson – FST, 
Solfrid Söderlind – dekan Konstnärliga fakulteten i Malmö, Sanne Krogh Groth – musikvetare 
och redaktör för tidskriften Seismograf, Johannes Nebel – artistagent och grundare av tidskriften 
Opus och Håkan Carlsson – rektor Kulturskolan Lund. Moderator var Lennart Stenkvist, f  d 
programchef  för Malmö Symfoniorkester. Paneldiskussionen var bra besökt och samtalet givan-
de, dock ville man helst inte ta upp jämställdhetsfrågan. Hartmann passade ändå på att hävda att 
konstmusikscenen knappast kan förvänta sig att vara intressant för dagens yngre kvinnor om inte 
man bemödar sig om att spela musik av kvinnliga tonsättare, och nämnde också att det i KVAST 
finns tankar på att göra en undersökning för att få reda på om kärnpubliken – mestadels kvin-
nor-  skulle känna ett större incitament att gå på konsert om det fanns fler kvinnliga tonsättare, 
dirigenter, regissörer på programmet. Även Nebel var inne på att göra marknadsundersökningar 
med mer generella frågor, bl a om nutida musik. Tidskriftsredaktören Krogh Groth efterlyste mer 
globalism i musiklivet, annars utbrett i andra konstarter. Hon efterlyste även en högre musikalisk 
sensiblitet i förhållande till dagens samhällen/omvärlden.

OSLO: Fagseminar i Kvinneligaen i Norsk Komponistforening 

1 april kl 12-17 presenterade Astrid Hartmann  
KVAST:s verksamhet förr och nu på ett fagse-
minarium i Oslo på inbjudan av Norsk Kompo-
nistforenings jämställdhetsansvarige Agnes Ida 
Pettersen. Det var främst medlemmarna i fören-
ingens s k Kvinneligaen som närvarade: Rebecka 
Ahvenniemi, Maja S.K. Ratkje, Synne Skouen, 
Therese Birkelund Ulvo, Kristin Bolstad, Daina 
Molvika, Ewa Jacobsson, Anna Jastrzebska, 
Agnes Ida Pettersen, samt Komponistfören-
ingens ledare Jørgen Karlstrøm. Seminariet var 
även öppet för externa och pågick under ca tre 
timmar. Det grundliga skriftliga referatet avsluta-
des såhär: ”Forsamlingen konkluderte med at det 
er mange ideer å hente fra KVAST:s arbeide så 
langt. Samarbeid på nordisk plan er også viktig for å løfte frem de kvinnelige komponistene som 
allerede er yrkesaktive, og ikke minst skape synlige ’forbilder’ for de kvinnene som er i starten av 
et mulig yrkesvalg som komponist. 

Foto ovan t h: Social samvaro efter seminarium och föreläsning, där 
deltagarna bland annat kunde fira Synne Skouen som samma dag hade 

färdigställt sin opera Ballerina - som kom att bli en stor succé. 
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Både mentorordninger, faglige forum og arenaer for samtaler er viktige momenter i det videre 
arbeidet. ”  Efter paus följde en intressant kortare föreläsning om musik, gender och demokrati 
av Rebecka Ahvenniemi.  Dagen avslutades med trevlig social samvaro med förtäring. Viktiga 
kontakter och bekantskaper knöts. Något halvår senare lanserade Norsk Komponistforening ett 
jämställdhetspris à la Guldkvasten.

STOCKHOLM: Riksting for västerländsk 
konstmusik och direktsänd debatt på SR P1. 

Under Riksting för Västerländsk Konstmusik 
2017 deltog Astrid Hartmann i samtalspanelen 
om jämställdhet, tillsammans med generaldirek-
tören för Musikverket Stina Westerberg (foto 
t h) , Konserthuschef  Berwaldhallen Helena 
Wessman och programchefen Fredrik Anders-
son från Konserthuset Stockholm. Moderator 
var Maria Eby von Zweigbergk. Respektive 
deltagare redovisade vad som gjorts för att 
bättra på jämställdheten på repertoaren. Till sist 
frågades de medverkande om hur de såg på framtiden; hur mycket musik av kvinnliga tonsättare 
kommer spelas och hur snabbt kommer det gå att få upp andelen kvinnliga tonsättare på reper-
toaren? Westerberg hänvisade till hur långsamt utvecklingen gått, hur mycket som återstår och 
menade att det kommer ta lång tid. Fredrik Andersson var mycket optimistisk, medan Hartmann 
intog en mellanställning – det har hänt mycket positivt senaste tiden, samtidigt så kan just ett 
uppsving leda till backlash. Detta ihop med alla kvinnofientliga strömningar i dagens samhälle 
gör att arbetet för ett jämställt musikliv måste fortsätta drivas med samma styrka. Hartmann lyfte 
dessutom EAM-musiken; att Konserthusen borde sträva efter att integrera denna i framtida verk-
samhet, inte minst för att många av dagens yngre kvinnliga tonsättare ägnar sig åt EAM. Samtalet 
på Rikstinget finns på nätet med länk på  KVAST:s hemsida. Kvinnolobbyn delade debatten på 
sin sida.   

http://www.berwaldhallen.se/riksting-2017/ (Ca 2 tim 15 min in i sändningen.) 

Direktsänd debatt i P1

Direkt efter panelsamtalet deltog Hartmann i ett direktsänt samtal i P1 Kultur tillsammans med 
Helena Wessman och sångerskan Anna Larsson (på telefon från Berlin). Larsson menade dock 
att det är för mycket politisk styrning i kulturen. Wessman nämnde vikten av att lyfta kvinnor 
och refererade till ett aktuellt inslag på radion om invandrarkvinnor vars rörelsefrihet var mycket 
begränsad. Hartmann om KVAST-värden och att dagens unga kvinnor inte kommer acceptera 
ett fortsatt uteslutande eller negligering av jämställdhetsfrågan inom konstmusiken. Hon lyfte 
detta även under samtalet på Rikstinget. Både deltagandet på Rikstinget och på Radion fick bra 
respons.

Kammarmusikförbundets tidning nr 4/2017 hade en intervju med Hartmann om KVAST av 
musikjournalisten Kerstin Nilsson.
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ÖVRIGA MÖTEN &  
REPRESENTATION 
Oslo: Möte med tonsättaren och filosofen Rebecka Ahvenniemi, bl a i syfte att bjuda in henne till 
panelsamtal i Sverige om bl a ”Den manliga blicken i musiken”, musik och filosofi.
Oslo, London: Karin Rehnqvist har berättat om KVAST på festivaler med jämställdhetssamtal, 
detta i samband med framföranden av hennes musik på Ultimafestivalen i Oslo 13 september och 
Nordic Music Days 29 september i London. 

Köpenhamn: Nordiskt möte om jämställt musikliv med inbjudna internationella gäster i regi 
av Dansk Komponistförening bjöd, på uppmaning av Birgitta Tollan, in Maria Lithell Flyg att 
berätta om KVAST och vår orkesterstatistik. Lithell Flyg skickade sedan bra information om 
mötet till KVAST-styrelsen samt namn med kontaktinfo av eventuell intresse för framtiden, så 
som t ex BBC:s utsände. Då KVAST-styrelsen sedan vände sig till Komponistföreningen föreslog 
de att KVAST skulle kunna lägga in Wilhelm Hansens och Edition S verk av kvinnliga tonsättare 
i Repertoarbanken. Styrelsen sade ja till detta. Då det för KVAST skulle medföra en del arvoderat 
extraarbete fick vi ett avtal med förlagen om ersättning.

Stockholm. Astrid Hartmann deltog på Ordförandemöte i Sveriges Kvinnolobby 14 oktober 
samt lobbyns 20-årsfirande samma dag. Tog del av Kvinnolobbyns presentation av aktiviteter och 
framtidsplaner. Alla ordförandena var med på ett pass där vi fick komma med förslag på saker 
man kan göra för ett mer jämställt Sverige. 

Möte med Karin Sidén, Museichef  på Waldemarsudde om eventuell konsert där. Möte med Ella 
Peterson, musikansvarig på SVT, om eventuell tv-överföring av jubileumskonserten med mera. 

Möte 8 december med FST:s ordförande Martin Tibblin Jonsson. Detta på initiativ av Hartmann, 
för att aktivera samarbetet om ny orkesterstatistik. 

Möte med Anna-Maria Koziomtzis, prefekt vid den klassiska institutionen på Kungliga Mu-
sikhögskolan i Stockholm, om evebtuellt samarbete med Musikhögskolan som Koziomtzis var 
mycket positiv till. 

Premiären på Victoria Borisova-Ollas opera Dracula: Efter föreställningens slut överlämnades 
gratulationskort med chokladhälsning från KVAST.  Trevligt foto på detta nådde ut till många på 
vår Facebooksida. 
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Victoria Borisova-Ollas KVAST-gratuleras efter uruppförandet på hennes opera Dracula på Kungliga Operan
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EKONOMI
Som ekonomiansvarig har Molly Kien ansvarat för betalningar av fakturor och generell hantering 
av KVAST:s ekonomi. Hon har under året regelbundet rapporterat till styrelsen om KVAST:s 
ekonomiska ställning i förhållande till årsbudgeten. Hon har också haft kontinuerlig kontakt med 
Per Korsfeldt, som har skött vår bokföring och varit konsult i olika ekonomiska frågor, bland an-
nat beträffande sektionerna. Molly Kien har dessutom samarbetat med medlemsansvariga Kajsa 
Lindgren med att stämma av vilka medlemmar som har betalat medlemsavgiften.  

KVAST har, precis som förra året, beviljats stöd från MUCF. I år landade summan på kr 252 000 
kronor (till skillnad från 223 999 kronor förra året).

MUCF:s motivering är följande:

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att ni uppfyller villkoren för bidra-
get enligt Förordning (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Myndigheten grundar sin bedömning på er ansökan och de underlag som har bifogats ansökan.

Deras villkor är:

Pengarna används för att stödja kvinnors organisering i egna sammanslutningar under år 2018. 
Bidraget ska främja kvinnors deltagande i den demokratiska processen och i samhällslivet. Det 
ska också göra det möjligt för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.

Ni uppfyller de villkor som anges i förordningen (2005:1089) § 5 eller § 6.

Ni lämnar sådan redovisning som myndigheten begär.

En revisor granskar redovisningen. Om bidraget som tagits emot uppgår till minst fem prisbasbe-
lopp (det vill säga 227 500 kronor år 2018) ska den ekonomiska redovisningen vara granskad av 
en auktoriserad eller godkänd revisor.

Kungliga Musikaliska Akademien gav under 2017 ett stöd på kr 15 000.- 

Hösten 2017 påbörjades ansökan om projektstöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse.
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VERKSAMHETSPLAN 2018
Återkommande under 2018 blir arbetet med aktiviteter under jubileet, bl a  festival, jubileumskon-
sert, seminarier och jubileumsaktiviteter i sektionerna.

Vi kommer vi skaffa ny/nya webansvariga till hemsidan och definiera hur den ska drivas.
Sektionerna i de olika länen kommer efter etableringsåret 2017 nu kunna fortsätta påbörjade 
initiativ så som KVAST-pop-up-podden, samarbete med Kulturskola, klingande seminarier mm, 
samt utveckla och realisera tidigare och nya idéer. Vi kommer även fortsätta det internationella 
samarbetet, utveckla och vårda våra internationella kontakter.

Om vi får stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse: Ett större mera långsiktigt projekt för att 
som i dagarna rund årsmötet formuleras i vår utvecklade ansökan till stiftelsen. 
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Slumpcollage, ovan fr v: Mattias Svensson Sandell önskar välkommen till KVAST-möte på Gotland, Catharine Palmér, en av årets 
eminarietonsättare i Grünewaldsalen, liksom Cecilia Franke. Skiss till Guldkvastengraalen och till sist: Molly Kien med Andrea  Tarrodi utanför 

Royal Albert Hall inför framföremfdet av Tarrodis stycke Liguria på BBC Proms, med Kungliga Filharmonikerna.
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Molly Kiens nya skiva på dBRecords, sommarbild styrelsen med Kajsa Lindgren i förgrunden, Astrid Hartmann på trettondagsmingel med 
ordförande i KUPP dirigenten Maria Eklund, framtagande av Guldkvastengraalen och designern Sofia Bergman med glaskonstnären 

Micke Johansson, applådtack på Berwaldhallen efter Helena Muntktells opera I Firenze konsertant.
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KVAST

K V I N N L I G 
ANHOPNING 
AV SVENSKA 
TONSÄTTARE

www.kvast.org
www.eng.kvast.org


