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Föreningens verksamhet

Musikföreningen Lilith Eve verkar  ett  jämställt  musikliv och för  att  lyfta fram och
understödja kvinnliga låtskrivare, kompositörer och musiktextförfattare. Under 2019 har
föreningen verkat för detta genom både publik konsertverksamhet och workshops för
medlemmar. Verksamheten har bedrivits av och med medlemmar i Stockholm, Uppsala,
Dalarna, Västra Götalands och Skåne län. 
Föreningen ska också utgöra ett nätverk för utbyte och stöd för medlemmarna. Detta har
den gjort genom att medlemmar har samarbetat och haft ett utbyte med varandra och
med  samarbetsparter  i  de  projekt  och  aktiviteter  som  genomförts.  Föreningen
tillhandahåller  också  en  intern  medlemsida  på  Facebook.  Stöd  erhålls  utöver  ett
organisationsbidrag  bland  annat  av  studieförbund  som  Lilith  Eve  samverkar  med.
Medlemskap är öppet för  kvinnliga upphovsmän anslutna till STIM, eller motsvarande.
                                                    

       Föreningens administration         

Ordinarie årsmöte
Ordinarie  Årsmöte  hölls  den  29  maj  på  Musikerförbundet.  Verksamhetsberättelse,
Årsbokslut  och  revisionsberättelse  godkändes  och  styrelsen  beviljades  ansvarsfrihet.
Fyra ordinarie medlemmar deltog, samt Årsmötesordföranden Inga Lewenhaupt.
Val av styrelse gjordes med omval av ordföranden Clara Cleo Cornell på 1 år, ledamöter
Jane Weiss, Signe Rudberg Selin och Carolina Olsson på 2 år, samt Anja Haller på 1 år.
Därtill valdes Theres Vastad in som ny ledamot i styrelsen för 1 år. Caroline Williams
kvarstod som ledamot med ett års mandattid kvar.

Styrelsens  arbete  har  under  året  skett  i  arbetsgrupper  och  enskilt,  med  beslut  per
capsulam.  Styrelsemedlemmar har  arbetat  med verksamhetsutveckling,  konserter  och
samarbeten,  i  samverkan  med  aktiva  medlemmar  i  flera  län.  Administrationen,  med
bland  annat  ansökan  och  redovisning  av  bidrag  har  främst  skötts  av  ordföranden.
Arbetsmöten  har  genomförts  i  arrangörsgruppen  för  kvinnodagen,  för  Uppsalas
verksamhet  och  i  administrationsgrupp  med  ordförande  och  kassör,  samt  så  har
telefonmöten  genomförts  med  länsaktiva  medlemmar  och  styrelse.  I  slutet  av  året
samlades styrelsen för att gå igenom verksamhet och planering. 
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Ekonomi

Organisationsbidrag och samarbeten
I slutet av 2018 erhölls besked av Jämställdhetsmyndigheten att Lilith Eve kvalificerat 
sig för ett årligt organisationsbidrag även för 2019.  Organisationsbidraget är avgörande 
för att driva föreningen. Det möjliggör bland annat lokal, administration, revision, 
ekonom, STIM-avgifter, reskostnander och arvoden för styrelse  och  till uppdragstagare.
Inga övriga bidrag söktes av Lilith Eve som huvudman under året.                     

Samarbetsparter såsom studieförbund och scener har främjat Lilith Eve genom att stå för
till exempel tryck av affischer och lokaler som annars skulle ha belastat föreningens 
ekonomi.                        
                       
Medlemskap i andra organisationer                           
Lilith Eve har även under 2019 kvarstått som medlem i Mäster Olofsgården, ett 
medlemskap som funnits sedan föreningens start.

Medlemskap
Den 31 december 2019 hade Lilith Eve 40 ordinarie medlemmar och 1 hedersmedlem.
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KONSERTVERKSAMHET

Under  året  har  Lilith  Eves  konsertverksamhet  fortgått,  med  den  traditionsenliga
kvinnodagskonserten  i  Stockholm,  samt  olika  evenemang  runtom  i  landet  och
samarbeten  med  andra  aktörer  där  Lilith  Eve  har  fått  plats  på  scen.           

Lilith Eve firar kvinnodagen  

2019 firades kvinnodagen med en musikalisk  förfest /konsert söndagen den 3 mars på
mysiga Kaffegillet i Gamla stán. med ett digert program som började kl 16:00 sträckte
sig till kl 19:00. Som brukligt bjöds det på en artist och låtskrivarkavalkad med en stor
variation av olika uttryck såsom visa, dikt, musikal, blues och singersongwriterpop.

Lilith Eve konsert för kvinnodagen 2019
Söndagen den 3 mars
Kl: 16:00 – 19:00

Medverkande artister 
Caroline Gustavsson (Stockholm)
Carolina Olsson (Stockholm)
Caroline Williams (Stockholm)
Derlyflow (Stockholm)
Signe Rudberg Selin (Uppsala)
Martina Maaren Orlop (Stockholm)
Nenne Panrike (Göteborg)
Jane Helen (Stockholm)

Kvällen  förgylldes  ytterligare  med  gästframträdanden  av  medlemmen  och
skådespelerskan/trubaduren  Anita Berger,   á capellasång  av Marjatta Nenander från
Gelleri Cupido och gitarristen Sten Fläder, som också bistod med ljudtekniken  Arrangör
var  Lilith  Eve  i  samarbete  med  Studiefrämjandet                      
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Lilith Eve Vårkonsert Uppsala

Den 18 maj arrangerades vårens konsert i Uppsala. Som traditionen bjöd hölls den på  
gemytliga stället Crêperi Lemoni och medarrangör var BILDA Uppsala. 

Medverkande Lilith Eve artister 
Signe Rudberg Selin (Uppsala)
Erika Larsdotter (Uppsala)
Martina Maaren Orlop (Uppsala)
Anna Salmonsson (Uppsala)
Josefine Jindrisek (Uppsala)
Caroline Gustavsson (Stockholm)
Övriga medverkande:  Piano med Martin  Suparno Ekström.                         

          Lilith Evekonsert för Musikhjälpen, Göteborg 

Den  3  december  arrangerade  en  konsert  för  Musikhjälpen  i  Göteborg.   Årets
Musikhjälpen hade temat Sex är inte ett vapen,  och avsåg att stödja kvinnor som fallit
offer för sexuellt våld, samt att förebygga detsamma. Detta sågs som  ett passande tema
för  Lilith  Eve  att  understödja  och  även  Musikens  hus  ville  gärna  samverka  för
ändamålet.  Genom  detta  landsattes  ett  nytt  samarbete  med   Café  Hängmattan,  på
Musikens Hus.  En god samverkan gjordes med marknadsföring på hemsidor och till
press,  och vi fick uppmärksamhet med en artikel med bilder på artisterna i Dagens ETC,
där  ordförande  Clara  Cleo  Cornell  intervjuades.  Medverkande  artister  var
Göteborgsmedlemmarna  Sue  Sergel  och  Kristina  Grahn.  En  tredje  medlem,  Nenne
Panrike  fick  förhinder  för  kvällen.                                      

Lilith Evekonsert för Musikhjälpen
3 december 2019 kl 19:30-21:30
Café Hängmattan, Musikens Hus
Artister: 
Kristina Grahn, sång och gitarr 
Sue Sergel. sång och gitarr, med ackompanjemang av Erik Ivarsson, gitarr.
Ljud: Nadja Häikiö Itäsaari
Arrangör: Musikföreningen Lilith Eve och Café Hängmattan, Musikens Hus
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Lilith Eve höstkonsert Uppsala 

Den 7 december arrangerades höstens konsert i Uppsala. 
Som traditionen bjöd hölls den på  Crêperi Lemoni och medarrangör var BILDA 
Uppsala. Det bjöds på visor, ballader, pop och poesi, och lokalen var fullsatt.

Medverkande artister 
Signe Rudberg Selin
Leneh
Erika Larsdotter
Josefine Jindrisek
Åsa Norén
Jane Helen
Övriga medverkande: Piano med Martin Ekström

Ljus i vintertid     

Den 22 december arrangerade Anja Hallner – också kallad Nordens Enya en Lilith Eve- 
konsert. Det blev en stämningsfylld kväll med Anjas poetiska musik, som uppskattades 
av publiken. Under kvällen berättade om sin musik och om Lilith Eve, och det bjöds på 
fika. 

Konsert – Ljus i vintertid
Dag/tid: Den 22 december kl. 18:30
Plats: Hallners glaskonst, Jonstorp

Övrigt: Under året har en dialog förts med Studiefrämjandet i Malmö om att arrangera  
Öppen scen och workshops och för kvinnliga låtskrivare. (Studiefrämjandet har under  
flera år samverkat med Lilith Eves konsertverksamhet i Malmö).
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 KURSVERKSAMHET

Webbinarium i musikproduktion

Samverkan med nätverket EQLoveMusic i Göteborg fortsatte med erbjuda medlemmar 
ett webbinarium i musikproduktion. Webbinariet gick av stapeln den 27 januari, och 
omfattade både tutorials och möjligheten till frågor. Ledare var musikproducenterna 
Melisha Linnell och Sara Lundberg.  En konstruktiv satsning på kompetensutveckling, 
uppskattad av medlemmar som vill ta mer kontroll över sitt skapande och öka sin 
kunskap i digital produktion.

 Girls can write - Dalarna

Genom en uppskattad workshop i låtskrivande, arrangerad av Lilith Eve i samverkan
med Folkuniversitetet  Dalarna  i  december  2017  föddes  idén  till projektet Girls  can
write. Projektet har som mål att understödja tjejer och kvinnor i sitt kreativa skapande
tillsammans med andra i en trygg miljö, där de kan utforska och inspireras av andra och
varandra.  Medlem  Gabriella  Åström,  utbildningsledare  på  Folkuniversitetet  har
vidareutvecklat och drivit projektet som under 2018 fick stöd från Landstinget Dalarna
kultur och bildning, med Lilith Eve och Folkuniversitetet som samverkansparter. Utöver
det  har  även  Dalapop  gått  in  som  samverkanspart.  Under  mars-april  2019  fortgick
satsningen då  det genomfördes en Girls can write studiecirkel på fyra träffar, med fyra
deltagande låtskrivare och kursledare Eva Trolleberg, (tillfällig ersättare för Gabriella
Åström).                                     

SHE - Music Show Case 

Under  hösten  tog  Gabriella  Åberg  initiativet  till  ett  nytt  projekt  i  samarbete  mellan
Folkuniversitetet  Dalarna,  Lilith  Eve  och  Dalapop  -  SHE.  Projektet  avser  att  ge
kvinnliga soloartister kunskap, nätverk och coaching för att skapa ett eget elektronsikt
press-kit. Då det inte räcker för arrangör eller bokare idag att lyssna på musiken utan hen
vill se artisten framträda är film en viktig del av presentationen. Som avslut på projektet
ska deltagarna därför genomföra en showcase- festival som filmas proffessionellt. Varje
artist  ska  få  möjlighet  till  utveckling  och tillgång till  de  verktyg som krävs  för  sin
presentation / press-kit. Ett proffesionellt presskit inklusive film på liveframträdande kan
var avgörande för att en mindre etablerad artist ska få chans att bli bokad. Målet är att
understödja nya kvinnliga artister i Dalarna. Under hösten påbörjades förberedelser av
projeket och studiecirkeln, med planerad uppstart under 2020.                        
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LILITH EVE I MEDIA

Mitti-tidningarna 
Lilith Eves konserter och annonserades i aktuella Mitti-tidningars kalendarium.  

Dagens ETC
Dagens ETC skrev en artikel/notis om Lilith Eve och  konserten för Musikhjålpen i 
Göteborg. 

Marknadsföring för samtliga Lilith Eves evenemang
har gjorts av projektansvariga och medverkande artister, med mailutskick till media och
nätverk, Facebook inbjudningar/affischer och genom Lilith Eves hemsida och digitala 
kalendarier som Gratis i stockholm.  Tryck av affischer och material har gjorts av 
studieförbund som Lilith Eve samverkar med på olika orter. 

SAMARBETSPARTER OCH BIDRAGSGIVARE

Jämställdhetsmyndigheten
Lilith Eve har erhållit ett årligt organisationsbidrag från Jämställdhestmyndighetem om 
191.520 kr. som har möjliggjort föreningens verksamhet och administration.

Folkuniversitetet Dalarna
Folkuniversitet  Dalarna har i  samverkan med Lilith  Eve fortsatt  projektet  Girls  can
write,  samt påbörjat  ett  nytt  projekt;  SHE.                                      

Studiefrämjandet Stockholm 
Genom samarbete  med  Studiefrämjandet  har  Lilith  Eve  kunnat  trycka  ut  affischer,
flyers och programblad  för sina evenemang i Stockholm utan kostnad. 

BILDA Uppsala
BILDA har varit samarrangör för Lilith Eves evenemang i Uppsala och bland annat 
tillhandahållit tryck ut affischer och samverkat i marknadsföringen av konserterna.
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PROJEKT-OCH ARBETSGRUPPER

Styrelse 
Ordförande: Clara Cleo Cornell,  kassör: Jane Weiss.
Ordinarie ledamöter: Signe Rudberg Selin, Caroline Williams, Theres Vastad, Carolina 
Olsson, Anja Hallner. 

Ordinarie Revisor: Barbro Wikman (godkänd revisor, Allegretto revision)

Projektansvariga & grupper

Lilith Eve firar kvinnodagen – konsert 
Signe Rudberg Selin

Lilith Eve Uppsala - Signe Rudberg Selin
Minifestival Crêperi Lemoni
Höstkonsert  Crêperi Lemoni

Lilith Eve Göteborg 
Sue Sergel, Anja Kristina Grahn (från styrelsen; Clara Cleo Cornell)
Samarbete Eq loves music, Göteborg - Clara Cleo Cornell

Lilith Eve Dalarna - Gabriella Åström, Folkuniversitetet Dalarna
Girls can write  – Falun (Dalarna), SHE 
Gabriella Åström, Folkuniversitetet Dalarna (från styrelsen; Clara Cleo Cornell)

Lilith Eve Skåne - Anja Hallner, Studiefrämjandet Malmö
Ljus i vintertid – konsert 
Anja Hallner
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Musikföreningen Lilith Eve 
Organisationsnummer: 802410-2108
Postadress: c/o Sv. Musikerförbundet
Alströmergatan 23
112 47  Stockholm
Hemsida: www.lilitheve.se
Facebook: Lilith Eve Official
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