
Verksamhetsberättelse 2005

Medlemmar och sammanträden

Ordinarie årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 20 februari 2005 på Mäster Olofsgården. Vid mötet valdes
styrelse för det kommande verksamhetsåret. Revisionsberättelsen lades fram och 
resultaträkningen fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret . 

Medlemmar
Styrelsen valde in nya medlemmar två gånger under året; på styrelsemötet i april och på
styrelsemötet i oktober. Under året har 19 ordinarie medlemmar valts in. Vid årets slut 
uppgick antalet ordinarie medlemmar till 80 personer (utöver dessa har 13 medlemmar 
inte betalt medlemsavgiften för 2005 och kommer efter årsmötet att strykas ur 
medlemsförteckningen).

Medlemsträffar
Styrelsen har under året inbjudit till 5 medlemsträffar: Diskussionsträffen  Ge ut din 
egen skiva 12/4, inbjudan till att delta i planeringen av 5-årsjubileumet (inställt pga få 
anmälningar), inbjudan till diskussionsträff med M&M Pictures om skivomslag och layout 
(inställt pga få anmälningar), inbjudan till att delta i 8 marsgruppen 2006 (inställt pga få 
anmälningar), inbjudan till att delta i planeringen av 5-års jubileet (inställt pga få 
anmälningar) och inbjudan till musikföreställningen Rockens Kvinnor den 5/12. Se 
utförligare beskrivning av de genomförda träffarna nedan under ”Övrig verksamhet / 
händelser under året”. 

Medlemsbrev
Under året har ordförande skickat ut 8 medlemsbrev till samtliga medlemmar. Breven 
innehåller förutom föreningsinformation tips om speltillfällen, stipendier och konserter. 
Medlemsbreven skickas ut genom e-post.

Styrelsemöten
Styrelsen har träffats 8 gånger under verksamhetsåret. 

Medlemsavgift
På årsmötet 2005 beslutades att 10 kronor från varje betald medlemsavgift (150 kr) 
under året skulle skänkas till välgörande ändamål. Styrelsen ålades att finna lämplig 
verksamhet med fokus på kvinnor och valet föll på Alla Kvinnors hus. Sammanlagt 
skänktes 710 kronor.



Styrelsemiddag
Styrelsen 2005 avtackades som vanligt genom en middag där styrelsens 
medlemsavgifter, minus 10 kr (10x140=1 400 kr) användes som delbetalning. Detta år 
åt vi Libanesiskt på Underbar på Drottninggatan.

Kulturbidrag
Self Signed och Öppen Scen fick båda avslag från Kulturförvaltningen (Stockholms Stad) 
på sökta medel. Det är i dag kärvt för kulturarrangemang och konkurrensen om medlen 
är stor. Lilith Eve har också skickat in en ansökan centralt (gm Helena Martinsson) om 
kulturstöd för den löpande verksamheten till Kultur- och utbildningsnämnden 
(Landstinget). Först fick föreningen avslag men den 20 januari beslöt nämnden att 
återremittera ansökan för beslut den 16 februari. I skrivande stund har Lilith Eve inte fått
besked om utgången.

I februari mottog Lilith Eve ett stipendium, Bronsslanten på 300 kronor, från Mäster 
Olofsgården som föreningen sökt för att utveckla Lilith Eve’s hemsida.

Vidare har flera projekt inom Lilith Eve erhållit projektbidrag från Studiefrämjandet.

Föreningens hemsida http://www.lilitheve.nu

Under året har webmaster Fanny Holm Sickenga, Lena Hedman, Åsa Karsberg och Annika
Stigmark arbetat med hemsidan. I enlighet med beslut från årsmötet satsades 
sammanlagt 18750 kronor till externt arbete för att vidareutveckla hemsidan. Bland 
annat skapades ny layout och nua administrativa verktyg för förenklad uppdatering av 
hemsidan.

Konsertverksamhet

Lilith Eve 8 mars 2005
Den årliga konserten 8 mars hölls 2005 på Nalens scen Stacken. Projektgruppen bestod 
av Maria Lithell, Emma Cedergren, Clara Cleo Cornell, Sandra Vilppala, Lena Vendel, Mia 
Thermaenius, Anna Eriksson och Sarah Williams. Dessa var även kvällens artister som 
uppträdde tillsammans med sammanlagt 24 musiker. Evenemanget stöddes ekonomiskt 
av ett flertal företag och organisationer, se vidare nedan under rubriken 
”Samarbetspartners och bidragsgivare”. Konserten hade ca 150 besökare, varav 112 
betalande. 

Lilith Eve i Kungsträdgården
Ett arrangemang som genomförs varje år är Lilith Eves sommarkonsert i Kungsan. 
Söndagen den 24 juli med start kl. 18:30 på Kungsträdgårdens stora scen kunde man 
lyssna till: Jen, Annika Jonasson, CewinEye, Anna Frank, Emma Cedergren, Kitte Ström, 
Josefina Sanner, Maria Grönlund, Anna Eriksson, Zoë, Helena Martinsson och Lisen Elwin. 
En helkväll fylld av pop, singer/songwriter, folk, jazz, latin, visa, soul och country.

Projektgruppen har även förmedlat artister från föreningen till tre lunchkonserter i 
Kungsträdgården i juli. 7/7: Maria Lindström, Lena Vendel. 14/7: Anna Döbling, Little 
Failures. 21/7: Eva Hillered, Annika Fehling. 

Öppen Scen
Varannan söndag under våren och hösten 2005 har en arbetsgrupp med medlemmar ur 
SSoS och Lilith Eve fortsatt driva samarbetsprojektet Öppen Scen på Big Ben, 
Folkungagatan 97. 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. Under året har fördelningen kvinnor-män Ä*
varit ca 45 % kvinnor och 55 % män. Öppen Scen-gruppen var också med och 
arrangerade Öppen Scen i Farsta vid ett tillfälle i april 2005. Under våren 2006 gör 
Öppen Scen ett uppehåll för att söka ny lokal. 

Originalen
Klubb Originalen är ett samarbete mellan Lilith Eve och SsoS som arrangerades fyra 
tisdagar under våren 2005: 8/2, 15/3, 19/4 och 17/5 med olika klubbvärdar varje gång. 
På Originalen kunde artister testa nytt låtmaterial inför en lyssnande publik. Kvällens 
klubbvärdar öppnade med varsin låt och lämnade sedan plats  för ytterligare ca åtta 
artister och låtskrivare. Originalen vill också verka för en mer jämställd representation av
kvinnor och män på scen och presentera bredd och djup avseende genre, ålder och 
erfarenhet. Inga nya Originalen-kvällar är planerade.

Self Signed
Det är hett med DIY just nu. Lilith Eve har tagit fasta på det i konsertserien Self Signed 
på Nalens scen Alcazar. En tisdag i varje månad har vi kunnat möta tre starka artister 
och låtskrivare som har valt att behålla kontrollen över sitt skapande. På Self Signed 
skapas en plattform för artister som inte längre är demoband men som ligger på gränsen
till kommersiell framgång. Dessutom praktiseras omvänd könsfördelning på scenen - 
alltid fler kvinnliga artister än manliga. Sammanlagt 8 konserter har arrangerats och 26 
artister har givits speltillfällen. Det genomsnittliga publikantalet har under året varit ca 
50 betalande gäster. 

Övrig verksamhet / händelser under året

P3 Popstad 2-5 februari 2005:
 Kontaktgrupp

Lilith Eve deltog i Kulturförvaltningens kontaktgrupp inför och under P3 Popstad. Bland 
annat fördes diskussioner kring representation av kvinnliga artister under P3 Popstad och
utbetalning av gage för ”mindre” artister.

 Kvinnor i musiken
Föredrag för Studiefrämjandets musikhandläggare på Mäster Olofsgården. Maria Lithell, 
Annika Stigmark och Lena Hedman berättade om Lilith Eve och om egna erfarenheter av 
musikbranchen.

 Same same no difference! Genusperspektiv på musikbranschen 
Representanter från musikbranschens olika delar diskuterade om och hur kön spelar roll i
ett seminarium på Kulturhuset den 5 februari. Från föreningen deltog Annika Stigmark. 
Övriga medverkande var Karin Gunnarsson (P3), Ola Brunius (100 % Osignat), Emma 
Nylén (Emmon, artist) och Carolina Eriksson (artistproducent United Stage). 

 Dagen D på Nalen 31 mars 2005
(Demoinlämning – Minimässa - 100% OSIGNAT – Landskamp Norge vs. Sverige)   
Lilith Eve deltog med informationsbord på mässan som arrangerades av 
Studiefrämjandet i samarbete med Digfi och Stockholms Kulturförvaltning. 

Diskussionsträff
Den 12 april bjöd föreningen in Jenny Lundblad från Serpentine, ett skivbolag som 
hjälper artister som vill ge ut musik själva att hitta rätt i utgivningsdjungeln. Hos Jenny 
kan man få hjälp med allt som rör skivutgivningen: vilka blanketter ska fyllas i, vilka 



koder behövs, var ska skivan pressas och hur ska layouten se ut? Man kan antingen 
plocka delar eller välja det bekvämaste alternativet, "skivpaket" - då lämnar man helt 
enkelt in musiken till Jenny så sköter hon resten.
  Som vanligt på en Lilith Eve träff insåg vi hur kul och givande det är att träffas och ta 
del av andra Lilith Eve:ares erfarenheter. Det blev livlig diskussion kring egen utgivning, 
och alla delade med sig av unika och intressanta erfarenheter. Föreningen bjöd på fika.

Förebildsträffar – Gits Gåva
Föreningen tilldelades 2003 utmärkelsen "Gits Gåva" av föreningen VISUM, Visans 
Vänner i Umeå. Med utmärkelsen följde en penningsumma på 3 000 kronor som 
föreningen beslutade att använda till att arrangera tre förebildsträffar med kvinnor i 
musiken:

Tidigare har Marie Bergman och Elise Einarsdotter bjudits in. Inga förebildsträffar 
ägde rum under 2005. 

Restaurangmässan i Sollentuna
I STIM’s monter på restaurangmässan uppträdde Annika Stigmark, Helena Martinsson, 
Josefina Sanner och Lena Vendel. STIM kontaktade Lilith Eve i syfte att lyfta fram 
kvinnliga singer/songwriters.

Bänk i Kungsträdgården
I Kungsträdgården finns ett antal parkbänkar med minnesplaketter för olika 
stockholmska kulturprofiler. Lilith Eve har, i enlighet med beslut från årsmötet, 
tillsammans med Kungsträdgårdens programchef Sam Carlquist bekostat en bänk till Git 
Magnussons minne, legendarisk vismamma på Mosebacke Etablissement och tillika Lilith 
Eve-medlem. Bänken avtäcktes under Lilith Eve’s lunchkonsert den 7 juli av Gits son 
Hjalmar Leissner. Bänken är placerad på Karl XII-statyns västra sida. Texten på plaketten
lyder: "Till minne av Git Magnusson. Skänkt av Lilith Eve och Kungsträdgården".

Rockens Kvinnor - Lilith Eve’s 5-årsjubileum
Den 5 december såg 16 medlemmar ur Lilith Eve musikföreställningen Rockens kvinnor 
på Scalateatern. Föreningen sponsrade biljettpriset med 100 kr/biljett.

Samarbetspartners och bidragsgivare

SKAP
Köpte annonsplats i programmet för Lilith Eves konsert den 8 mars 2005. 

Kungsträdgården Park & Evenemang AB
Upplåtande av stora scenen med teknik och personal vid ”Lilith Eve i Kungsträdgården” 
samt arvode för arrangemanget. Vid lunchkonserterna utgick gage till artisterna (direkt 
från Kungsträdgården). Annonsering av dessa konserter i dagspress.

Nalen
Samarrangemang av Lilith Eves konsert den 8 mars, Originalen och Self Signed.

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

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

Mäster Olofsgården
Lilith Eve är sedan 2002 invald som medlemsförening i Hemgården Mäster Olofsgården. 
Vi har under 2005 kostnadsfritt tagit del av deras samlingslokaler för styrelse- och 
medlemsmöten. 



Stockholms Kulturförvaltning
Ekonomiskt stöd till Lilith Eves konsert den 8 mars 2005.

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

Big Ben
Huserade arrangemanget Öppen Scen varannan söndag.

Studiefrämjandet
Många av Lilith Eve’s möten sker i form av studiecirklar och föreningen har för detta 
erhållit projektstöd för 8 mars, Self Signed och Öppen Scen. 

MoKS
MoKS är ett nätverk för ideella kultur- och musikföreningar i Sverige. Lilith Eve ansökte 
och beviljades medlemskap 2004.

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

M&M Pictures
Bildbyrå som utformat loggan och producerat underlag för affischer till Self Signed. 
Dessutom erbjuds Lilith Eve-medlemmar rabatt på formgivning av skivomslag och dylikt.

SoHo Sax Shop
Sponsrade med klippning, styling och Make Up inför Lilith Eve 8 mars 2005. 

P3 Popstad 2005
Lilith Eve ingick i Kulturförvaltningens kontaktgrupp under Popstad 2005.

STIM
Samarbete kring Restaurangmässan i Sollentuna

Lilith Eve i media

Februari 2005: Intervju i P3 inför P3 Popstad med ordförande Lena Hedman och vice 
ordförande Maria Lithell.

Februari 2005: Intervju I Stockholms Fria Tidning med ordförande Lena Hedman om den 
dåliga representationen av kvinnor på scen under P3 Popstad.

Mars 2005: Artikel i DN om nätverk för kvinnliga musiker. Intervju med ordförande Lena 
Hedman.

Kåranen; Mälardalens studentkårs tidning nr 2: Recension av popstadsseminariet Same 
same no difference med referat av Annika Stigmark.

Aftonbladet: Intervju med Sandra Vilppala inför Lilith Eve 8 mars.

DN mars 2005: Blänkare inför Lilith Eve 8 mars, intervju med Lena Vendel.



Projekt- och arbetsgrupper i Lilith Eve under året

Hemsidegruppen
I arbetsgruppen för hemsidan har ingått: Fanny Holm Sickenga, Annika Stigmark, Åsa 
Karsberg, Lena Hedman och Fredric Österlund (avlönad samarbetspartner).

Self Signed
Annika Stigmark, Lena Hedman och Annika Jonasson.

Originalen
Björn Holmer, Ingmar Rohdin och Jonas Fougstedt, Lena Hedman, Emma Cedergren, 
Anna Eriksson, Daniel Östersjö och Hugo Wester.

8 mars 2005
Maria Lithell, Emma Cedergren, Clara Cleo Cornell, Sandra Vilppala, Lena Hedman, Mia 
Thermaenius, Anna Eriksson och Sarah Williams.

Öppen Scen
Projektgruppen består vid årskiftet av Fanny Holm, Björn Zetterqvist, Björn Holmer, Sara 
Axelsson, Ingmar Rohdin och Jonas Fougstedt. 

Kungsträdgården (f.d Arrangörsgruppen)
I projektgruppen för konserten i Kungsträdgården 2005 har ingått: Anna Döbling, Emma 
Cedergren, Eva Hillered, Josefina Sanner och Lolita Ray.  

Ekonomi

Medlemsavgiften för 2005 har varit 150 kr för ordinarie medlemmar. 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 2005:
Ordförande: Lena Hedman
Vice ordförande: Maria Lithell
Sekreterare: Annika Stigmark
Kassör: Kitte Ström
Ordinarie ledamöter: Anna Linins, Karina Kampe, Helena Martinsson, Josefina Sanner
Suppleanter: Annika Jonasson, Emma Cedergren 

Valberedning
I valberedningen har ingått: Fanny Holm, Lolita Ray.



Adress och kontaktpersoner

Post
Lilith Eve
c/o Lena Hedman
G:a Lyckebyvägen 43
136 70 Haninge 

Hemsida
www.lilitheve.nu

Postgiro
100 78 85-5

Organisationsnummer
802410-2108

Telefon
Ordförande Lena Hedman 0707-57 88 34

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

Josefina Sanner Helena Martinsson

Kitte Ström Karina Kampe

Anna Linins Annika Stigmark

Maria Lithell Lena Hedman

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