Verksamhetsberättelse 2006
Medlemmar och sammanträden
Ordinare årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 19 februari på Mäster Olofsgården. Styrelsen presenterade
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budgetförslaget godkändes. Styrelsen
beviljades ansvarsfrihet. På mötet röstades en stadgeändring gällande beslutsmässighet på
årsmötet fram. En sänkning till att 15 % av medlemmarna måste vara närvarande för att
årsmötet ska vara beslutsmässig.
En ny styrelse valdes och 2006 års styrelsemedlemmar är: Helena Martinsson ordförande,
Emma Cedergren vice ordförande, Clara C. Cornell sekreterare, Lena Killgren kassör, Kitte
Ström medlemsansvarig och ordinarie ledamot, Emeli Jeremias, Karin Dietrichson, Anna
Linins ordinarie ledamöter, Camilla Ringquist , Maria Lithell, Åsa Karsberg samt Anouschka
Pearlman suppleanter.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 ordinarie styrelsemöten samt två invalsmöten.
Medlemmar
25 nya medlemmar har välkomnats i föreningen och 4 personer har trätt ut. I dagsläget har
föreningen 115 medlemmar enligt hemsidans förteckning.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften står kvar på 150 kr.
Medlemsträffar
4 medlemsträffar har hållits under året. Den 31 mars inbjöds nya och gamla medlemmar till
att träffas och jamma, prata och fika. 6 medlemmar deltog. Den 24 augusti bjöds David
Marszalek in för att berätta om uttagning av kvinnliga låtskrivare till Melodifestivalen. Ca 15
medlemmar närvarade. En låtskrivardag arrangerades den 28 oktober. 10 medlemmar och en
blivande deltog. Camilla Ringquist höll en inspirationsträff den 9 november med ca 7
medlemmar närvarande.
Se utförligare beskrivningar i Årets aktiviteter/Konserter.
Styrelsemiddag
2006 års styrelse åt en sedvanlig årlig middag, där styrelsens medlemsavgifter betalade en del
av middagen.

Kulturbidrag
Bidrag för hemsidans utveckling beviljades med 25.000 kr som ett projektbidrag från
Kulturnämnden.
Hemsidan
Hemsidan är under utveckling för att underlätta det administrativa arbetet. Arbetet har
beräknats kosta 37.000 kr vilket bekostas av bidraget från Kulturnämnden (25.000 kr) samt
från Lilith Eves kassa med 12.000 kr. Arbetet fortskrider som planerat och förväntas snart
vara klart.
Inställda aktiviteter
Den traditionsenliga 8 mars-konserten blev inställd p g a för få anmälda till projektet.

Årets aktiviteter:
Inspirationsträffar: Jamkväll, Låtskrivardag och Inspirationsträff
(I projektgruppen: Emeli Jeremias, Lena Killgren och Helena Martinsson)
Inspirationskväll/jamkväll 31 mars 2006
Vi ordnade en kväll för medlemmar att lära känna varandra och inspireras av varandras musik
och låtskrivande. Sju medlemmar deltog i träffen som ägde rum på Mäster Olofsgården. Vi
spelade upp låtar för varandra som ingick i en ”jamövning”. Det lades på körer, fler
instrument, solopartier med mera. Alla deltagare gick därifrån med lite mer färg på kinderna.
Fortsättning är inte bestämd.
Låtskrivardag med Lilith Eve på Mäster Olofsgården 28/10 2006
Lördagen den 28/10 samlades 10 medlemmar och en blivande medlem för att ha en
gemensam låtskrivardag. Vi startade dagen med en ”sångcirkel” där alla presenterade sig
själva och spelade upp en låt.
Själva låtskrivandet startades med en individuell skrivövning för att komma igång. Efter det
så lottade vi de par som skulle skriva tillsammans och delade upp oss för att med
skrivövningen som grund skriva en låt tillsammans.
Efter en kreativ stund och fika så samlades vi igen för att spela upp de resultat som vi kommit
fram till under dagen.
Inspirationskväll med Camilla Ringquist 9 november 2006
På MO-gårdens fritidsgård.
Varje år brukar vår förening bjuda in en (ofta känd) inspiratör att berätta om sitt musicerande,
komponerande och sitt liv.
I år gick frågan till vår medlem Camilla Ringquist som har släppt två CD på eget bolag och
som fått stipendier från SAMI och SKAP. Camilla har också levt ett händelserikt liv med både
glädje och sorg och hon delade med sig av detta, som en del av sitt skapande, som ibland lett
henne till andra uttryck än musikaliska.
Vi som lyssnade till hennes berättelser och hennes musik var ca 7 personer och det var
verkligen inspirerande och exklusivt att få lyssna på Camilla.

Konsertverksamhet:

Self Signed
Lilith Eve’s konsertserie Self Signed in Concert har pågått sedan våren 2005 och är till för den
som är nyfiken på artister och band som tagit sitt skapande i egna händer. På ett extra
ombonat Alcazar har publiken fått möta många spännande artister och låtskrivare, varav flera
släppt skiva på egen label. Lilith Eve har genom konsertserien Self Signed givit plats för 39
artister som nästan alla tillhör mellanskiktet artister som sedan länge passerat demostadiet
men inte slagit igenom komersiellt, och kan ha svårt att hitta scener att spela på i dag. På Self
Signed har de visat sin skicklighet som musiker och låtskrivare och också visat att de har en
hängiven publik. Projektgruppen har alltid bokat fler kvinnliga än manliga artister. Från DJbåset har Lilith Eve’s DJ spelat skön musik för alla åldrar och humör.
Under våren 2006 arrangerades tre konserttillfällen. Under hösten fick vi enbart tillgång till
ett speldatum på Alcazar på grund av Nalens besparingar. Fortsättningsvis har Nalen dragit in
all fristående klubbverksamhet på Alcazar och om konsertserien ska fortsätta fodras att Lilith
Eve betalar hyra för lokal och personal.
I projektgruppen för Self Signed in Concert har ingått: Lena Hedman, Annika Stigmark, Tove
Gordon,och Anna Linins.
Artister våren 2006
14 mars:
Lena Vendel
Edith Söderström
Lars Bygdén
11 april:
Jennie Abrahamsson
Jonatan Fast
Fröken Underbar
9 maj:
Emma Nordenstam
Peter Murphys Carver Combo
Anna + Idde
Artister hösten 2006
28 november
A Beautiful Friend (Pelle Ekerstam)
Lena Vendel
Frida Larsson och Mikaela Johansson.

Lilith Eve på Nationaldagen den 6 juni 2006.
Spelordning
13.00-13.10 Camilla Ringqvist, presentation och öppning, 1 sång
13.10-13.30 Anna Eriksson
13.30-13.50 Emma Cedergren
13.50-14.10 Josefina Sanner
14.10-14.30 Martina Nilsdotter
14.30-14.50 Stina Tyskling
14.50-15.10 Maria Lithell
15.10-16.00 Emelie Jeremias, Helena Martinsson, Kitte Ström
Som medlemsförening i Mäster Olofsgården bjöds vi in att medverka vid
Nationaldagsfirandet. Vi framträdde på Mäster Olofsgårdens innergård.
Där var servering, mycket folk och vi trängdes med spontana körer och vackert utklädda
1700-talsdamer.
Emma Cedergren var samordnande.

Den årliga Kungsträdgårdskonserten den 23 juli 2006
Det var tolv akter och medverkade gjorde:
Syster Fritz
Minda
Piroth
Ida & Los Lumbagos
Malin Jonsson
Cleo
Moa Killander
Martina Nilsdotter
Camilla Ringqvist
Maria Grönlund
Lena Vendel
Fröken Underbar
Konfrencier: Sara de Vylder
På lunchkonserterna under juli månad medverkade:
6 juli Little Failures
Stina Tyskling
13 juli Josefina Sanner
Lotta Sigeman
20 juli Maria Lithell
Anna Eriksson
Arrangörsgruppen bestod av Anna Döbling, Lolita Ray, Josefina Sanner och Anna Eriksson

Melodifestivalmöte
Torsdagen den 24 augusti hölls ett informationsmöte med Melodifestivalens “talangscout”
David Marszalek och ett 15-tal av föreningens medlemmar, på Mäster Olofsgården i Gamla
Stan.
David Marszalek har arbetat för Melodifestivalen sedan 2002. Han hade kontaktat Lilith Eve
eftersom han, som han sa, är på jakt efter nya låtskrivartalanger med udda låtar. Han berättade
att man i Melodifestivalen vill bredda det musikaliska startfältet och att man gärna såg fler
bidrag från kvinnliga kompositörer och textförfattare.
David Marszalek berättade om hur han under åren upptäckt ett flertal nya låtskrivare som
genom sina bidrag fått en chans att tävla i festivalen. Han spelade även upp exempel på bidrag
i olika musikgenrer.
Det fanns gott om plats för frågor, och David Marszalek gav även en del goda råd.
Samordnare för informationsmötet var Anna Döbling.

Konsertserien på Café Agueli
Fyra kvällar under hösten 2006 ordnades det konserter med Lilith Eves medlemmar på Café
Agueli på Söder. Datumen var 25 sep, 23 oktober, 20 november samt 18 december. De flesta
kvällarna var välbesökta och mycket uppskattade. Under hösten kunde vi lyssna till: Josefina
Sanner, Lena Killgren, Emma Cedergren, Camilla Ringquist, Lolita Ray, Linda Bonaventura,
Anna Döbling, Maria Steen, Maria Lithell, Helena Martinsson, Anouschka Pearlman, Fanny
Holm, Anna Eriksson, Emeli Jeremias och Chrisse Thinsz.
Projektgrupp: Emeli Jeremias, Lena Killgren, Helena Martinsson
Till våren är fyra nya datum satta men i en ny lokal, Art Café på Hornsgatan.

Lilith Eve på Street
Vi blev ”Streets hjältar” en helg i september 2006, då fyra medlemmar på lördagen (Josefina
Sanner, Sandra Vilppala med Fröken Underbar, Eva Hillered samt Fanny Holm och Lolita
Ray) och fem medlemmar på söndagen (Martina Nilsdotter, Karin Dietrichson, Helena
Martinsson, Anuschka Pearlman och Cleo Cornell) framförde sina låtar.
En stor scen i närheten av cafeét och ljudanläggning tillhandahölls. Vi anlitade en ljudtekniker
för båda dagarna, Andreas Castanas, och för detta beviljades vi ett bidrag från
Studiefrämjandet.
Arrangemanget saknade ordentlig marknadsföring från vår sida, då vi trodde det skulle vara
välbesökt i vilket fall som helst. Tråkigt väder höll troligen besökarna på avstånd, i vart fall på
söndagen.
Initiativet togs via styrelsen och Åsa Karsberg, som sedan p g a graviditet lämnade över
ansvaret till Helena Martinsson. Ingen projektgrupp tillsattes.

Konsert på Musikmuseet
I samband med utställningen "Vems röst? Vilken musik? som pågått 2006-2007 på
Musikmuseet inbjöds Lilith Eve att presentera föreningen med en konsert och paneldiskussion

om kvinnor och könsroller i musikbranschen. Planeringsgrupp var Maria Lithell, Clara Cleo
Cornell, Helena Martinsson och Emeli Jeremias. Kontaktperson för samarbetet med
Musikmuseet var Lars Annersten, en mycket positiv och engagerad samarbetspartner.
Musikmuseet betalade ut ett gage (2000:-/artist/grupp) och skötte större delen av
marknadsföringen, samt bistod med ljudtekniker, caféservering och praktiskt stöd. Det blev en
variationsrik konsert med Maria Lithell, Cleo, Josefine Andersson med Waver, Emma
Nordenstam/Cecilia Klingspor samt Camilla Ringquist. Moderator för paneldiskussionen var
Emeli Jeremias (journalist/musiker), panelen bestod av medverkande artister. Konserten gick
bra, med en relativt fylld konsertsal. Tyvärr var det mycket tunt med publik som stannade
kvar för att lyssna på/delta i paneldebatten, men de entusiaster som trots allt närvarade var
engagerade och diskussionen intressant. Ett roligt och passande sammanhang för Lilith Eve
att vara del av.

Samarbetspartners och bidragsgivare under året:
Mäster Olofsgården
Tillgång till lokaler för möten och medlemsträffar utan kostnad.
Street
Vi blev ”Street-hjältar” och fick framträda utan att betala monterplats.
Musikmuseet
Konsert i samband med utställningen Vems röst, vilken musik? Musikmuseet stod för lokal
och marknadsföring, samt gager till de medverkande.
Kungsträdgården Park & Evenemang AB
Upplåtande av stora scenen med teknik och personal vid ”Lilith Eve i Kungsträdgården” samt
arvode för arrangemanget.
Studiefrämjandet
Genom att vi driver projekt i form av studiecirklar får vi bidrag till vissa projekt. Under året
har Self Signed och Street beviljats bidrag.
MoKS
Är ett nätverk för idella kultur- och musikföreningar i Sverige. Lilith Eve har varit
medlemmar sedan 2004.
Kulturförvaltningen
Beviljade ett projektstöd för hemsidan med 37.000 kr.
Nalen
Som upplåtit sin lokal Alcazar utan kostnad till föreningens konsertserie Self Signed

Lilith Eve i media:
Kanal Lokal
I mars medverkade ordförande Helena Martinsson i Kanal Lokal, där hon intervjuades
om Lilith Eve av programledare Anton Körberg. Korta bitar av 3 medlemmars (Lena
Vendel, Annika Fehling och Helena Martinsson) musik spelades i direktsändning.
KIM
är en musiktidsskrift som ges ut av föreningen Evterpe. I nummer 5 2006 gjordes ett
reportage om två av Lilith Eves medlemmar: Anna Frank och Josefina Sanner. I
nummer 6, skrevs reportage om Anna Döbling
Self Signed
Artisterna har varit med i samtliga kalendarier inför varje konserttillfälle och flera artister har
figurerat på bild i notiser inför spelningen. Två gånger under våren 2006 låg Self Signed in
Concert etta på Aftonbladets lista över konserttips.
Lilith Eve på Café Agueli
Har annonserats i tidningarnas kalendarier.

Projekt- och arbetsgrupper under året:
Hemsidegruppen
Annika Stigmark, Lena Hedman, Åsa karsberg, Fanny Holm Sickenga
Café Agueli-gruppen och Inspirationsgruppen
Emeli Jeremias, Lena Killgren och Helena Martinsson
Musikmuseet-gruppen
Clara Cleo Cornell, Maria Lithell, Helena Martinsson, Emeli Jeremias
Kungsträdgårdsgruppen
Anna Döbling, Lolita Ray, Josefina Sanner och Anna Eriksson
Self Signed
Lena Hedman, Annika Stigmark, Tove Gordon,och Anna Linins
Samordnare Nationaldagen: Emma Cedergren
Samordnare Street: Helena Martinsson

Ekonomi
Medlemsavgiften för 2006 har varit 150 kr. Bidrag till enskilda konsertverksamheter och
projekt har erhållits, vilka redovisas ovan under ”Samarbetspartners och bidragsgivare”.
Beträffande föreningens ekonomiska ställning hänvisas till balans- och resultaträkning.

Styrelse
Musikföreningen Lilith Eves styrelse 2006:
Ordförande: Helena Martinsson
Vice ordförande: Emma Cedergren
Sekreterare: Clara Cleo Cornell
Kassör: Lena Killgren
Ordinarie ledamöter: Kitte Ström, Emeli Jeremias, Karin Dietrichson, Anna Linins
Suppleanter: Maria Lithell, Camilla Ringquist, Åsa Karsberg, Anouschka Pearlman
Valberedning
Annika Stigmark, Annika Jonasson, Sandra Vilppala

Adress och kontaktpersoner
Post
Lilith Eve
c/o Helena Martinsson
Rindögatan 44
115 58 Stockholm
Hemsida
www.lilitheve.nu
Postgiro
100 78 85-5
Organisationsnummer
802410-2108
Telefon
Ordförande Helena Martinsson 0733-39 27 38
Kontaktpersoner
e-post ordförande: helema@comhem.se
e-post sekreterare: clara.cornell@chello.se
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