
Verksamhetsberättelse 2003

Medlemmar och sammanträden

Ordinarie årsmöte
Föreningens första årsmöte hölls den 17 februari 2003 på Mäster Olofsgården. Vid mötet valdes styrelse för det 
kommande verksamhetsåret samt togs det första av två beslut om stadgeändringar. Då revisionsberättelsen inte 
var färdigställd sköts redovisningen av denna upp till ett extra årsmöte.

Extra årsmöte
Den 23 mars 2003 skulle extra årsmöte hållas. Då vi till antalet inte var beslutsmässiga senarelades årsmötet. 
Den 12 maj 2003 hölls extra årsmöte på af Chapman. Revisionsberättelsen lades fram och resultaträkningen 
fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och ett andra beslut om 
stadgeändringar togs.

Medlemmar
Styrelsen har beslutat att inval ska ske två gånger per år för att underlätta hanteringen; på styrelsemötet i april 
och på styrelsemötet i oktober. Under året har 10 ordinarie medlemmar valts in. Då 14 medlemmar inte erlagt 
avgift för 2003 uppgår vid årets slut antalet ordinarie medlemmar till 60 personer. Föreningens stödmedlemmar 
är 22 till antalet. Styrelsen har dessutom valt in 28 hedersstödmedlemmar som medverkat i olika 
konsertsammanhang utan ersättning. Föreningen har nu 73 hedersstödmedlemmar.

Medlemsmöten
Styrelsen har under året kallat till tre medlemsträffar: 23/3, 15/4 och 25/9. Vid dessa sammankomster fördes inte 
protokoll då avsikten var att under informella former lära känna varandra och spåna inför eventuella samarbeten 
och arrangemang.

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats 8 gånger under året. Mötena har haft en genomsnittlig närvaro av 72 %. Dessutom hölls en 
informell diskussions- och musikträff utan protokoll den 10 november.

Styrelsemiddag
Styrelsen 2003 avtackades genom en middag där styrelsens medlemsavgifter (10x150=1 500 kr) användes som 
delbetalning. Beslutet om att införa en avtackningstradition där styrelsens medlemsavgifter går till en festpott 
togs på styrelsemötet 2004-01-19.

Övrigt
Föreningen skickade i december en julhälsning till de privatpersoner, företag och föreningar som Lilith Eve 
samarbetat med under året. Totalt skickades 17 julkort.

Föreningens hemsida
http://www.lilitheve.nu

Föreningens hemsida har under året fått en ny tjänst: internsidor. Här kan medlemmarna själva uppdatera/lägga 
in medlemspresentationer med bild och text, länka till hemsidor/ljudprov och annonsera spelningar i kalendariet. 
Alla ordinarie medlemmar har tilldelats användarnamn och lösenord. Efter en del smärre barnsjukdomar är nu 
tjänsten i fullt bruk. Möjligheten att fortsätta utveckla internsidorna finns, bland annat har föreningen pratat om 

http://www.lilitheve.nu/


ett internt diskussionsforum, samt möjlighet att ladda ner stadgar, protokoll och medlemsbrev. Under året har 
webmaster Fanny Holm Sickenga haft huvudansvaret för hemsidan med hjälp av Annika Stigmark och Daniel 
Björk. I början av verksamhetsåret utgick en uppmaning till medlemmarna att anmäla intresse för att ingå i en 
reportagegrupp. Åsa Karsberg anmälde intresse och har hittills bidragit med två reportage. Senare tillkom även 
Maria von Tell. Överlag har reportagen på hemsidan varit färre i år än tidigare, detta beror till stor del på att 
reportage från Öppen Scen ofta uteblivit. Under hösten utgick ytterligare en uppmaning till medlemmarna om att
anmäla intresse för att dela ansvaret som webmaster med Fanny Holm Sickenga som blivit gravid. Det 
förutsätter viss kunskap i webbhantering, och ingen anmälde intresse. Fanny har åtagit sig att fortsätta som 
webmaster tills vidare.

Konsertverksamhet

Lilith Eve 8 mars 2003
Den årliga konserten 8 mars hölls 2003 på Mondo, Medborgarplatsen. Arbetsgruppen bestod av Annika 
Jonasson, Annika Stigmark, Camilla Ringquist, Josefina Andersson, Kitte Ström, Lena Nilsson, Linda 
Bonaventura och Åsa Karsberg. Dessa var även kvällens artister. Som artist medverkade även Irma Schultz. 
Arbetsgruppen hade 10 möten, för vilka finns mötesprotokoll. Stockholms Kulturförvaltning beviljade sökt 
bidrag på 9 000 kronor. SKAP bidrog genom att köpa annonsplats i programbladet och på affischen för 5 000 
kronor. Skottetryck sponsrade affischer och gav bra pris på programbladen. Kompass lät oss trycka upp flyers. 
AMMOT skänkte öronproppar. Git Magnussons son Hjalmar Leissner skänkte 20 ex av Gits cd till föreningen. 
Intäkterna från försäljningen av dessa 20 ex tillfaller föreningen. Konserten hade ca 240 besökare enligt 
säkerhetsvaktens beräkning. Av dessa var ca 200 betalande. Evenemanget fick bra uppmärksamhet i media; ett 
flertal artiklar och blänkare, DN-kortsannons, SR P5 och SVT2 ABC.

DEMOkrati på Lava
Lilith Eve-medlemmarna Nina och Johanna Piroth har startat en demoklubb på Lava på kulturhuset med premiär 
den 20 mars 2003. Uppträdde gjorde bandet Lo-fi-funk, Piroth, Kristin Sulkula, Ursula Trio+, och på den fria 
scenen avslutade The Wander. Uppskattningsvis 80 personer kom för att lyssna på detta nya forum för färsk 
musik och färska talanger. Det blev bara ett tillfälle under 2003 men ambitionen är att fortsätta med klubben 
under våren 2004.

Musikfest Stockholm 24 maj 2003
Inspirerade av franska ”Fête de la Musique” ordnade Stockholm Stad en fest med musik över hela stan – från 
Sergels torg och Kulturhuset via Kungsträdgården och Berzelii Park, längs Drottninggatan, genom Gamla Stan 
och upp på Söder till Medborgarplatsen. Lilith Eve kontaktades för samarbete vilket resulterade i att åtta kreativa
kvinnor från föreningen intog Kungsträdgårdens lilla scen mellan 16.00 och 19.00. Ett lyckat arrangemang 
förutom att ingen av alla de musiker som intog stadens gator erbjöds ekonomisk ersättning av Stockholm Stad 
som ju anlitat dem. Artister från föreningen: Lotta Sigeman, Maria Lithell, Eva Hillered, Monika Bjerkerot, 
Helena Berggren, Karina Kampe, Josefina Sanner och Linda Bonaventura.

Visfestival i Tanto
I samarbete med YTF och Musikcentrum arrangerade Lilith Eve en visfestival 
på Tantogården den 6 juli. Från Lilith Eve medverkade Anna Döbling, Fanny 
Holm, Maria Lindström, Lolita Ray, Josefina Sanner och Nanna Walderhaug.

Lilith Eve i Kungsträdgården
För tredje året i rad arrangerades Lilith Eves numera traditionella 
sommarkonsert på Kungsträdgårdens stora scen. Årets konsert gick av stapeln
fredagen den 25 juli. De medverkande var: Annika Jonasson, Maureen, Åsa 
Schmalenbach, Cornelia Sojdelius, Kristin Sulkula, Josefina Sanner, Tina 
Stenberg, Anna Ternheim och Ärans väg (Nanna Walderhaug). Konferencier var 
ordförande Lena Hedman. Volontärerna hade fullt upp vid infobordet; många ville veta mer om 
föreningen och artisternas skivor sålde bra.

Lunchkonserter i Kungsträdgården
Kungsträdgården Park & Evenemang AB önskade utöka samarbetet med Lilith Eve
och arrangerade därför fyra lunchkonserter i juli med artister från 
föreningen. Följande artister medverkade på lunchkonserterna på 
Kungsträdgårdens lilla scen: 3 juli Lotta Sigeman och Little Failures 
(Fanny Holm och Lolita Ray); 10 juli Josefina Andersson och Maria 



Lindström; 17 juli Eva Hillered och Kitte Ström; 24 juli Monika Bjerkerot 
och Anna Döbling.

Övrig verksamhet/händelser under året

Skivbolagsdag
På ett av Lilith Eve:s medlemsmöten våren 2003 föddes idén att ordna ett seminarietillfälle med fokus på egen 
skivutgivning, främst riktat till kvinnliga låtskrivare. Lisen Elwin och Camilla Ringquist bildade arbetsgrupp. 
Förfrågan om intresse gick ut Lilith Eve:s och SSoS:s medlemmar och responsen var positiv. Flera föreläsare var
påtänkta men slutligen bjöds dessa personer in:
Bobby Ljunggren som representant för skivbranschen. 
Per Boysen för att svara på frågor kring musikdistribution via internet.
Anna Moore som promotionkunnig med långt förflutet i skivbranschen och som nu har startat egen PR-firma för 
artister och skivbolag.
Temadagen kostade 500 kr/pers och totalt anmälde sig 14 personer. Rytmus upplät lokaler för endast 500 kr och 
Lilith Eve subventionerade arrangemanget med 5 000 kr vilket inkluderade fika till deltagarna. Det blev en 
väldigt lyckad och inspirerande dag med mycket matnyttig information.

Öppen Scen
Varannan söndag under våren och hösten 2003 har en arbetsgrupp med medlemmar ur SSoS och Lilith Eve 
fortsatt driva samarbetsprojektet Öppen Scen på Big Ben, Folkungagatan 97. Anmälningarna har skett från kl. 
18.30 och intresset har varit fortsatt stort. En del andra Öppen Scen-verksamheter har under året glädjande nog 
poppat upp på olika ställen i Stockholm. Inte alla överlever, därför känns det extra viktigt att detta kreativa forum
kan bestå. Syftet med Öppen Scen är att uppmärksamma nya och unga låtskrivare/artister med professionella 
ambitioner och att skapa utrymme för etablerade låtskrivare att pröva nytt material under opretentiösa former. 
Det är också ett sätt att få såväl arrangörer, bokare som publik att upptäcka det fantastiska utbud av låtskrivare i 
alla olika genrer som finns i Sverige. Datum under våren: 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3, 6/4, 27/4 och 11/5. Datum 
under hösten: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12. Totalt 16 tillfällen. Lokalen har en maxkapacitet 
på 100 personer, beläggning har under året varierat mellan 50 och 100.

Länsmusiken – Hearings
Länsmusiken inbjöd till hearings inför en kartläggning av länets musikliv och utvecklingsbehov. Lilith Eve var 
en av de föreningar som inbjöds att delta. Den 28 april deltog Lena Hedman och Helena Berggren under temat 
pop, rock och visa. Den 5 maj deltog Anna Döbling och Annika Stigmark under temat folkmusik, världsmusik 
och visa.

Seminariet Vems röst? Vilken musik?
Den 30 och 31 januari 2004 agerade Lilith Eve samarbetspartner i seminariet ”Vems röst? Vilken musik? Om 
kön, makt och skapandeprocesser i musikliv och musikutbildningar”. Från föreningen deltog Idde Schultz i 
fredagens paneldebatt på temat "Har de hänt nåt i verkligheten?" och Annika Fehling underhöll med 
stämningsfyllda "Åkessånger" under fredagskvällens festmiddag. Ytterligare nio Lilith Eve-medlemmar deltog i 
seminariet som åhörare och volontärer: Maria Lindström, Anna Linins, Åsa Karsberg, Maria Lithell, Lena 
Hedman, Karina Kampe, Eva Hillered, Anna Döbling och Lisen Elwin.

CD-arkiv
Föreningen har köpt in en väska för CD-skivor där medlemmarnas inspelningar finns samlade på ett säkert och 
lättöverskådligt sätt. CD-arkivet förvaras hos medlemsansvariga Annika Jonasson.

Stipendium – Gits Gåva
Föreningen fick motta utmärkelsen "Gits Gåva" av föreningen VISUM, Visans Vänner i Umeå, i samband med 
Visfestival Holmöns 10-årsjubileum 2003. Anna Döbling, vice ordförande, tog emot utmärkelsen för föreningens
räkning på Holmön den 25 juli. Gits Gåva delas ut till minne av en av Nordens största vispersonligheter; Git 
Magnusson som gick bort den 13/11 2002. Lilith Eve fick utmärkelsen "för att föreningen på ett aktivt och 
kreativt sätt tar tillvara kvinnliga musikutövares, låtskrivares och singer/songwriters behov av att kunna framföra
sin musik och vara representerade inom musikbranschen". Med utmärkelsen följer en penningsumma på 3 000 
kronor som tillfaller föreningen. 

Samarbetspartners och bidragsgivare

SKAP



Köpte annonsplats i programmet för Lilith Eves konsert den 8 mars 2003. Blev även intervjuade mellan akterna 
under konserten.

STIM
Blev tillsammans med SKAP intervjuade mellan akterna under Lilith Eves konsert den 8 mars 2003.

Kungsträdgården Park & Evenemang AB
Ekonomiskt stöd i form av fritt upplåtande av stora scenen med teknik och personal vid ”Lilith Eve i 
Kungsträdgården” den 25 juli 2003 och lilla scenen vid lunchkonserterna. Annonsering om dessa konserter i 
dagspress.

Mondo
Samarrangemang av Lilith Eves konsert den 8 mars då Mondo smyginvigdes.

Skotte-tryck
Sponsrade affischerna för den 8 mars mot att få sin logga på desamma.

Mickes Musikerservice
Sponsrade del av kostnaden för backline för konserten den 8 mars.

Electrosound

Mäster Olofsgården
Lilith Eve är sedan 2002 invald som medlemsförening i Hemgården Mäster Olofsgården. Vi har under 2003 
kostnadsfritt tagit del av deras samlingslokaler för styrelse- och medlemsmöten. Under öppet hus i maj 2003 
visades föreningens film om Öppen Scen och information om Lilith Eve fanns tillgänglig.

Stockholms Kulturförvaltning
Ekonomiskt stöd till Lilith Eves konsert den 8 mars 2003.

SSoS
Samarbete kring projektet Öppen Scen. Singer/Songwriters of Sweden är ett nätverk för artister och låtskrivare i 
Sverige, där flera av Lilith Eves medlemmar ingår.

Rytmus
Sponsrade med billig lokal under ”Skivbolagsdagen”.

Big Ben
Upplåter källarlokalen varannan söndag för Öppen Scen.

Ammot
Skänkte öronproppar till föreningen i samband med konserten den 8 mars.

Lava
Samarrangemang av demoklubben DEMOkrati.

Kompass i Sverige AB
Sponsrade med flyers för konserten den 8 mars mot att få sin logga på desamma.

YTF – Yrkestrubadurernas förening
Samarbete vid Tanto Visfestival.

Musikcentrum
Samarbete vid Tanto Visfestival.

Musiker
Föreningen vill rikta ett varmt tack till alla musiker som ställt upp på ideell basis vid flera av Lilith Eves 
arrangemang.



Arbetsgrupper

Arrangörsgruppen
I arrangörsgruppen har ingått: Josefina Andersson, Helena Berggren, Anna Döbling, Josefina Sanner, Åsa 
Schmalenbach och Tina Stenberg.

Hemsidegruppen
I arbetsgruppen för hemsidan har ingått: Fanny Holm Sickenga, Annika Stigmark och Daniel Björk 
(hedersstödmedlem).

Reportagegruppen
I reportagegruppen har ingått: Åsa Karsberg och Maria von Tell.

DEMOkrati
I arbetsgruppen för demoklubben på Lava har ingått: Nina Piroth och Johanna Piroth.

Lilith Eve 2003
I arbetsgruppen för Lilith Eve 2003 har ingått: Annika Jonasson, Annika Stigmark, Camilla Ringquist, Josefina 
Andersson, Kitte Ström, Lena Nilsson, Linda Bonaventura och Åsa Karsberg

Lilith Eve 2004
I arbetsgruppen för Lilith Eves konsert 2004 ingår Lena Hedman, Maria von Tell, Camilla Ringquist, Kitte 
Ström och Signe Rudberg på distans. Med från start var även Lolita Ray och Ellekari Larsson som senare 
hoppade av projektet. Från februari 2004 ingår även Jenny Lundblad och Eva Hillered.

Öppen Scen
I arbetsgruppen för Öppen Scen har under våren 2003 ingått: Lisen Elwin, Josefina Sanner, Anna Eriksson, 
Karina Kampe, Hugo Wester, Björn Zetterqvist, Daniel Östersjö och Sofie Geirud. Under hösten 2003 har 
följande personer ingått: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lilith Eve i media

Lilith Eve 8 mars 2003
2003-03-01 Artikel i Södermalmsnytt nr 9 
2003-03-03 Annonsen för DN-kortet 
2003-03-04 Blänkare i Mitt i Söderort 
2003-03-06 Blänkare i Metro 
2003-03-07 Artikel i City 
2003-03-07 Artikel i Metro
2003-03-07 SR P5 Radio Stockholm med Camilla och Anna Döbling (cd finns). 
2003-03-07 SVT2 ABC med Åsa och Lolita Ray. 
2003-03-07 Omnämnande i DN På Stan 
2003-03-09 Artikel i DN 
2003-03-10 Artikel/recension i SvD 
2003-04-01 Reportage i magasin repo nr 1 
2003 Artiklar i flertalet lokaltidningar. (Urklipp och datum saknas.)

Övrig media
2003-12-08 var ordförande Lena Hedman inbjuden till Radio Stockholm för att spela skivor och prata om Lilith 
Eve och musikklimatet i Stockholm. Följande medlemmar spelades: Jenny Lundblad - Falling, Anna Stadling - 
Nu är jag ung, Josefina Sanner - Without Love, Anna Hansson - Catch a Star in Sight, Ellekari Larsson - Dirty 
Little Frames, Annika Stigmark - Gå innerligt, Annika Jonasson - Små, små cirklar
2004-02-04 Gender, P1. Reportage från Vems röst? Vilken musik? 

Ekonomi
Medlemsavgiften för 2003 har varit 150 kr för ordinarie medlemmar och 100 kr för stödmedlemmar. Bidrag till 
enskilda konsertverksamheter och projekt har erhållits, vilka redovisas ovan under ”Samarbetspartners och 
bidragsgivare”. Personer som på olika sätt varit föreningen behjälpliga har fått ett fritt livslångt 
hedersstödmedlemskap som tecken på föreningens uppskattning. Beträffande föreningens ekonomiska ställning 
hänvisas till balans- och resultaträkning.



Styrelse
Musikföreningen Lilith Eves styrelse 2003:

Ordförande: Lena Hedman
Vice ordförande: Anna Döbling
Sekreterare: Annika Stigmark
Kassör: Josefina Sanner
Ordinarie ledamöter: Åsa Karsberg, Helena Berggren, Annika Jonasson och Nanna Walderhaug
Suppleanter: Linda Bonaventura Åberg och Josefina Andersson

Valberedning
I valberedningen har ingått: Lolita Ray, Fanny Holm och Karin Thyr Eriksson.

Adress och kontaktpersoner

Föreningens postadress

Medlemsansökningar
Lilith Eve
c/o Annika Jonasson
Engelbrektsv. 12 A, 6 tr
177 51 Järfälla

Övrig post
Lilith Eve
c/o Anna Döbling
Nybrogatan 58
114 40 Stockholm

Hemsida
www.lilitheve.nu

Postgiro
100 78 85-5

Organisationsnummer
802410-2108

Telefon
0707-57 88 34

Kontaktpersoner
e-post ordförande: lenavendel@yahoo.fr
e-post sekreterare: annika@lilitheve.nu

mailto:annika@lilitheve.nu
mailto:lenavendel@yahoo.fr
http://www.lilitheve.nu/
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