
  

Verksamhetsberättelse 2008 

Möten

Ordinare årsmöte
Föreningens årsmöte hölls den 22 februari på Mäster Olofsgården. 16 styrelsemedlemmar och
ordinarie  medlemmar närvarande och 10 st. hade lämnat fullmakt. Styrelsen presenterade 
verksamhetsberättelsen för 2007, verksamhetsplan och ekonomisk årsredovisning godkändes 
och Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ledamoter till ny styrelse valdes,  varpå ett 
konstituerande möte hölls den 11 mars med följande resultat: Clara Cleo Cornell 
-ordförande, Hanna Hanski Grünewald -vice ordförande, Filippa Engellau - sekreterare, 
Eleonor Bergquist Lindberg -kassör, Kitte Ström -ordinarie ledamot och medlemsansvarig, 
Malin Wester -ordinarie ledamot, Helena Martinsson -ordinarie ledamot, Mary-Louise Gwada
-ordinarie ledamot, Chrisse Thinsz  -suppleant och Lena Killgren -suppleant.

Extra årsmöte
Den 24 april hölls ett Extra Årsmöte för att rösta igenom ett antal ändringar i de aktuella 
Stadgarna. Styrelsen ansåg att aktuella stadgar var för tunggrodda och försvårade arbetet för 
föreningen och dess fortsatta existens med exempelvis höga krav på antal styrelseledamoter 
och årsmötesnärvaro för beslutsmässighet.

Styrelsedag
Styrelsen har också haft en Styrelsedag den 16 augusti då såväl mål, visioner om framtida 
utveckling och beslut diskuterats. Dagen hölls på Mäster Olofsgården och föreningen 
bekostade lunch, fika och middag för medverkande styrelsemedlemmar.

Styrelsemöten
Utöver ovanstående har Styrelsen haft  6 ordinarie Styrelsemöten under året.

Medlemskap 

Invalda medlemmar: 9 st.
Invalda april:
Derly Gutzman
Ramona Pazanin
Maria Rosén
Monica Wallstedt
Ulrika Ölund



Invalda oktober: 
Cilla Colt
Marianne Milde
Victoria Winderud
Annika Jansson

Avslutade medlemskap: 7st.
Johanna Thorell, Yvonne Åberg, Lotta Sigeman, Helene Näslund, Therese Åkesson, 
Maja Fröderberg, Vivianne Cardinal.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2008 var 150 kr.

Kompetensutveckling Styrelse

Styrelsen har under året deltagit i kompetensutveckling enligt följande:

Kurs i Föreningskunskap med Studiefrämjandet, 2 kvällar. 
14-15 april, Studiefrämjandet Solna.
Kunniga föreningsledare med gedigen erfarenhet höll en kurs med mycket matnyttig 
information och möjlighet att ställa frågor angående hur man driver en ideell förening.  . 
Medverkande styrelseledamoter var: Clara Cleo Cornell, Mary-Louise Gwada, Eleonor 
Lindberg.

Coachingdag för föreningsutveckling med MoKs 
Lördagen den 19 april, Mäster Olofsgården.
MoKs föreningscoacher satte oss under några timmar i intensivt arbete med effektiv analys av
föreningens svagheter och styrkor samt målplanering. Medverkande: Clara Cleo Cornell, 
Filippa Engellau, Hanna Hanski Grünewald, Eleonor Bergquist, Mary-Louise Gwada.

Inspirations Seminarium/MokS med  nätverket Plural 
Seminariedagen som hölls på Kägelbanan i Stockholm söndagen den 26 oktober bjöd på flera 
föreläsningar om kreativt tänkande och förverkligande, bland annat med med artisten Ayesha. 
Medverkande styrelseledamoter var: Filippa Engellau, Eleonor Bergquist-Lindberg, Malin 
Wester, Clara Cleo Cornell.

Kassörskurs genom Studiefrämjandet
Medverkande: Eleonor Bergquist-Lindberg

Hemsidor
Hemsidan lilitheve.se med nya administrativa funktioner öppnades hösten 2008.
Den gamla sidan, lilitheve.nu kvarstår som digitalt arkiv. 
Föreningen öppnade även en hemsida på Myspace och en hemsida på Faceook hösten 2008.

Sökt bidrag
Delar av Styrelsen gjorde  under hösten 2008 ett ingående arbete med ansökan om etablerings 
bidrag från Ungdomsstyrelsen. Detta för att ge större chans att stärka hela föreningens 
verksamhet. I samband med det har ett stort arbete gjorts för att reglera medlemsavgifter och 
rutinerna runt det, statistik har tagits fram och ytterligare formulering av föreningens framtida 
mål och visioner har utvecklats.



Medlemsfest
En medlemsfest  hölls den 7 november på lokal på Södermalm.  Sammanlagt 20 medlemmar 
och Styrelsemedlemmar deltog. Lilith Eve bjöd på hemlagad soppa med tilltugg och 
alkoholfri dryck och vin erbjöds till självkostnadspris. Tillställningen var lyckad och de 
deltagande tyckte att det var en trevlig möjlighet att träffas och lära  känna varandra i ett icke 
arbetsinriktat och mera avkopplat sammanhang.

CD projekt
En projektgrupp bildades juni 2008 med målet att göra en samlings-CD med utgivning 2009. 
Projektmöten hölls i juni, augusti och september. Ett urval av  28  Lilith Eve artister gjordes 
efter att ha samlat in intresseanmälningar med färdigproducerat material. Musikproduktion 
med mastring på Taylor Maid Studios gjordes i slutet av hösten och produktions samt 
-evenemangsarbete fortsätter under 2009. Ansvariga för produktionsarbetet under hösten var  
Maria Grönlund och Hanna Hanski Grünewald med  stöd av Jenny Lundblad.

CD-projektgruppen 2008:Hanna Hanski Grünewald, Maria Grönlund, Jenny Lundblad, 
Filippa Engellau, Clara Cleo Cornell, Kitte Ström, Helena Martinsson, Eleonor Bergquist-
Lindberg, Malin Wester (tillkom till gruppen i november). 

Kurser
Under hösten startade planeringen för en intensivkurs i Complete Vocal technique med 
pedagog Annika Holmberg  till rabatterat pris för Lilith Eve medlemmar. Denna kurs  har 
länge varit på förslag och var därför ett första steg i vårt mål att erbjuda kompetenshöjande 
kurser för medlemmar. (Kursen genomfördes inte under hösten utan i januari 2009).

Konsertverksamhet    
             
Club Lilith
Våren 2008 fortsatte Club Lilith (som pågått sedan våren 2007) till Musikvalvet i Gamla Stan.
Arrangörsgruppen bestod av Chrisse Thinsz och Lena Killgren. Entrén var 50 kr (20 kr för 
medlemmar i Lilith Eve), intäkterna gick till hyran av lokalen, 500 kr/kväll. Projektet gick 
1840 kr plus som sattes in på Lilith Eves konto.Vid fyra tillfällen spelade 13 artister från 
Lilith Eve och en speciellt inbjuden artist.

31/1 spelade:
Josephine Bodén
Moa Killander
Anna Eriksson
 
28/2 spelade:
Anna Melin
"Minda"
Lena Killgren
Daniel Östersjö
(Lena och Daniel hoppade in som ”vikarier” efter ett återbud)

27/3 spelade:
Lolita Ray
Sara Littecke
Lena Killgren
Chrisse Thinsz



Den 24/4 spelade:
Maria Lithell
Marie Hellström-Kersh
Mary-Louice Gwada
Karin Gemfors

Nationaldagen 
Artister  från Lilith Eve medverkade på Mäster Olofsgårdens traditionella firande av
Nationaldagen på Stortorget i Gamla stán.

Kafé Mäster Olof
Under sommaren 2008 framträdde flera av Lilith Eves artister påMäster Olofsgårdens
nyöppnade Kafé MästerOlof.

Lilith Eve i Kungsan
Efter sedvanliga förberedelser, träffar (10 st a 4 studietimmar a 45 minuter) och mailkontakt 
med start 26 februari 2008, genomförde vi 3 lunchkonserter och en kvällskonsert i juli 2008.
Vi samarbetade med Kungsträdgården Park och Evenemang, där vår kontaktperson är Sam 
Carlquist. Kungsträdgården bistod med ett produktionsarvode på 10.000 kronor till föreningen
för kvällskonserten. En del användes till reseersättning till medverkande och överskottet finns 
kvar i föreningen för nästa års produktion. 

Medverkande vid lunchkonserterna

3 juli Josefina Sanner och Åsa Schmalenbach
10 juli Anna Döbling och Emma Cedergren
17 juli Anna Eriksson och Little Failures

Vid kvällskonserten den 22 juli medverkade 12 artister

1)  Maryfrancy
2) Stina & Silverryggarna
3) Malin Wester
4) Malin Jonsson
5) Filippa Engellau
6) Mary-Louise Gwada and Top Gear Band
7) Ulrika Ölund
8) Malin Vulcano
9) La Corriente Deluxe
10) Lena Killgren
11) Sara Littecke
12) Lena Vendel

Konferencier var Lolita Ray. Dessutom initierade vi ett samarbete med Stadsmissionen och 
Klaragården. Det gjordes i form av ett lotteri där medverkande artister skänkte skivor och 
behållningen på ca 1300 gick oavkortat till Klaragården. Stadsmissionen fick också möjlighet 
att berätta om sin verksamhet från scenen och i Lilith Eves Skivstånd.

I genomsnitt drog var publiksiffrorna runt 200 för lunchkonserterna och 500
för kvällskonserten. Arrangörsgruppen Kungsträdgården 2008: Lolita Ray, Josefina Sanner,
Åsa Schmalenbach,Emma Cedergren, Anna Eriksson



Indisk KulturFestival
Vid den 2 dagar långa Indiska Kulturfestivalen i Gamla Stan som arrangerades av Mäster 
Olofsgården i samarbete med bland annat Indiska ambassaden, Indiska Magasinet, mfl  
medverkade Lilith Eve med fyra akter: Anna Eriksson, Dordi Reyment, Fanny Holm och 
Eleonora Butterflies. Lolita Ray skötte om kontakterna mellan festivalen och de medverkande
från Lilith Eve. Festivalen avlöpte den 9-10 augusti.

Inställda aktiviteter

8 mars konsert
Den traditionella 8 marskonserten genomfördes inte på grund av för få anmälda till projektet.
(Sedan föreningens start har detta inträffat 2 ggr, 2006 och 2008).

Medlemsfest april
Den planerade medlemsfesten i samband med  det Extra Årsmötet i april ställdes in på grund 
av för få anmälda. Istället gick de som ville ut på lokal efter mötet. Målet är sedan 2008 att 
Lillith Eve ska ha medlemsfest 2 ggr om året, efter invalsmötena på våren och hösten.

Samarbetspartners och bidragsgivare under året

Mäster Olofsgården
Lilith Eve har haft tillgång till lokaler för möten och medlemsträffar utan kostnad. Lilith Eve
medlemmar har framträtt på Kafé Mäster Olof  samt medverkat på Nationaldagen och Indiska
Kulturfestivalen anordnade  av Mäster Olofsgården.

Kungsträdgården Park & Evenemang AB
Upplåtande av stora scenen med teknik och personal vid ”Lilith Eve i Kungsträdgården” samt 
arvode för arrangemanget.

Studiefrämjandet
Som medlemsförening i Studiefrämjandet har Lilith Eve ett löpande samarbete då våra projekt
drivs som studiecirklar och vi därmed kan få bidrag av olika slag, t.ex. genom lån av
ljudanläggning, tryck av flyers och affischer och ekonomiskt bidrag till evenemang. 

Lilith Eves styrelse har under året fått  delta i specialinriktade  kurser där vi fått kunskap och
information om Förenings och -Styrelsearbete, utan kostnad. Vi har också möjlighet att vid
intresse begära skräddarsydda kurser för Styrelsen utan kostnad. 

De medlemmar som har egna musikcirklar i Studiefrämjandet  för sina projekt får regelbundet
möjlighet att delta i musik/branschinriktade  workshops utan kostnad och övriga Lilith Eve
medlemmar har  erbjudits restplatser på dessa till ett fördelaktigt pris.

MoKS (Musik och Kulturföreningars samarbetsorganisation)
Lilith Eve har erhållit en Coaching dag för Styrelsen samt fått delta i ett Inspirations 
seminarium för Kulturföreningar. Tre medlemmar i Lilith Eve är med i MoKs Öst Styrelse. 
Som medlemsförening i MoKs har vi också möjlighet att begära skräddarsydda kurser för 
Styrelsen samt att söka ekonomiskt bidrag till projekt.



Projekt- och arbetsgrupper under året

Hemsidegruppen
Annika Stigmark, Lena Hedman, Åsa Karsberg, Malin Wester.

Club Lilith-gruppen
Chrisse Thinsz och Lena Killgren. 

Kungsträdgårdsgruppen
Lolita Ray, Josefina Sanner, Åsa Schmalenbach, Emma Cedergren, Anna Eriksson.

CD-gruppen
Hanna Hanski Grünewald, Maria Grönlund, Jenny Lundblad, Filippa Engellau, Clara Cleo 
Cornell, Kitte Ström, Helena Martinsson, Eleonor Bergquist-Lindberg, Malin Wester (tillkom 
till gruppen i november). 

Styrelse

Musikföreningen Lilith Eves styrelse 2008

Ordförande: Clara Cleo Cornell
Vice ordförande: Hanna Hanski Grünewald
Sekreterare: Clara Cleo Cornell
Kassör: Eleonor Bergquist- Lindberg
Medlemsansvarig: Kitte Ström
Ordinarie ledamöter: Helena Martinsson,Mary-Louise Gwada, Malin Wester
Suppleanter: Chrisse Thinsz, Lena Killgren
Valberedning
Lena Hedman (sammankallande), Anna Linins och Karin Dietrichson.

Adress och kontaktpersoner

Post
Lilith Eve
c/o Clara Cleo Cornell
Allhelgonangatan 1
118 58 Stockholm

Hemsida
www.lilitheve.se

Postgiro
100 78 85-5

Organisationsnummer
802410-2108

Kontaktpersoner
E-post till samtliga ledamoter  finns på föreningens hemsida.
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