
Verksamhetsberättelse 
Föreningen Uppsala Musikklasser 2020-2021 
 
Föreningen Uppsala Musikklasser är en ideell förening, vars uppgift är att främja Uppsala 
Musikklassers konsertverksamhet i grundskolan årskurs 3-9 respektive Katedralskolans 
extramusik i gymnasiet, åk 1-3. I stadgarna slås fast att föreningen ska skapa en positiv 
inställning till och ett ökat intresse för verksamheten. Föreningen ska vidare förvalta sina 
ekonomiska tillgångar med utgångspunkt från att på bästa sätt främja elevernas musikaliska 
utbildning. Medlemskap erbjuds alla föräldrar/vårdnadshavare till elever i Uppsala 
Musikklasser, Katedralskolans extramusik och myndiga f d musikklasselever. Föreningen har 
en frivillig årsavgift på 100 kr/familj som sätts in på Plusgirokonto 481 41 74-1 Föreningen 
Uppsala Musikklasser. 
Föreningens styrelse väljs vid höstens årsmöte. Styrelsen arbetar bland annat med att söka 
medel från stiftelser och fonder samt engagera sponsorer. De medel som föreningen äger är 
resultatet av drygt 30 års ideell verksamhet med gåvor, sponsring och donationer från bland 
annat stiftelser och fonder. Pengarna används till nytta och glädje för musikklassernas 
musikutveckling. Bidrag till enskilda klassers skolresor och dylikt beviljas ej. 
 
Styrelserepresentation 2020-2021 
Vid årsmötet november 2020 fick följande styrelseledamöter förnyat förtroende.  
Karin Cars, omval ordförande 
Christopher Eriksson-Falkerby, omval kassör 
Johan Tenstam, omval  
Maria Åkerdahl, omval ledamot 
Anna Kroeker, omval ledamot 
Helena D´Arcy, omval ledamot.   
Sara Sylvén, omval ledamot 
Charlotte Bjurbo, nyval ledamot 
 
Valberedning 
Till valberedning utsågs Per Olof Ekström och Christina Melin. 
 
Styrelsearbetet 2020-2021 
Sedan Uppsala Musikklasser blev friskola 2010 har verksamheten ägt rum i före detta 
lärarhögskolans lokaler, Seminariet. Lokalerna är mycket ändamålsenliga för verksamheten, 
vilket kommer både personal och elever till godo. Musikverksamheten har under 
verksamhetsåret 2020-2021 tvingats anpassas i linje med de restriktioner som gällt under 
pandemin.  
Konsertverksamheten har därför inte kunnat bedrivas enligt den plan som lagts för året. 
 
Pga pandemin har endast ett antal digitala styrelsemöten hållits under året. Utöver dessa har 
kommunikation skett via telefon och e-mail.  
 



 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultat och ställning i övrigt framgår av resultat- och 
balansräkningarna. 
Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. 
 
Slutord 
Styrelsen vill slutligen rikta ett stort och varmt tack till elever och lärare 
för att ni på ett kreativt sätt har sett till att musikverksamheten har kunnat bedrivas trots 
pandemin samt att digitala konserter har erbjudits föräldrar, anhöriga och övrig publik. Ett extra 
varmt tack till alla nior som nu lämnar oss för att gå vidare till andra skolor och ett varmt 
välkommen till sångklassernas nya treor, orkesterklassernas nya sexor och till er som valt att 
söka gymnasiets extramusik! 
Föreningen Uppsala Musikklasser ser fram emot att fortsatt stödja musikklasserna och 
framtida elever i sin musikaliska utveckling. 
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