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Representation 

Maria Löfqvist representerade föreningen på RUM-Östgöta distrikts årsmöte den 7 februari 

digitalt.  

Ahmed Rezine och Ramesh Montazerolghaem representerade  föreningen på Svenska 

Suzukiförbundets årsmöte den 28 mars 2021 digitalt.  

Ahmed Rezine representerade föreningen på Kulturdialogen organiserats av Linköpings 

kommun den  5 oktober i Sagateatern. 

Medlemsantal 

Vid årets början hade föreningen 37 st medlemsfamiljer och vid årets slut 27 st medlemsfamiljer 

varav 3 är lärare. Det var ca 50 barn som var medlemmar vid årets slut. 

Föreningens inre verksamhet 

Föreningen har haft 11 st protokollförda styrelsemöten, årsmöte och ett extra medlemsmöte. 

(25/1, 10/2, 29/3, 14/4, 28/4, 9/6, 25/8, 8/9, 6/10, 10/11, 15/12) 

Årsmötet hölls 17 mars. Med anledning av Covid-19-pandemin hölls det på distans via videolänk. 

Föreningens verksamhet präglades under året starkt av Covid-19-pandemin och de restriktioner 

och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten beslutade om. Föräldrar kunde mestadels 



inte närvara vid lektionerna på Kulturskolan eller de konserter som har hållits. Tack vare den 

digitala tekniken och starkt engagemang från lärare och föräldrar har dock flera konserter 

kunnat ses via videolänk eller livesändning. Till glädje för elever, lärare och familjer kunde 

julkonserterna den 29 november genomföras på plats i Ansgarskyrkan för stråkelever och den 

16 december på plats i Orkestersalen på Kulturskolan för pianoelever. 

Eftersom arbetet inte har kunnat bedrivas som vanligt, passade styrelsen på att under 2020 och 

2021 arbeta med en uppdatering av föreningsstadgarna. Förslag på nya stadgar lades fram för 

medlemmarna på årsmötet 17 mars. Livlig diskussion följde på förslaget och styrelsen fick i 

uppdrag att föra ytterligare dialog med lärarna och komma fram med ett reviderat förslag på ett 

extra medlemsmöte. Det extra medlemsmötet hölls 26 maj och resulterade i att medlemmarna 

röstade ja till ett nytt stadgeförslag som sedan åter ska läggas fram för medlemmarna i samband 

med årsmötet i mars 2022.  

En speldag ordnades i samarbete med Kulturskolan för Suzukiverksamhetens pianoelever den 

20 Juni 2021. Vår gästlärare, AnnaMaria Hedin, satte upp ett pedagogiskt program med 

musiklek, grupp och individuellt spel samt en konsert i slutet av speldagen.  

Årets Höstupptakt i samarbete med Kulturskolan planerades först att bli med övernattning, men 

då smittspridningen åter hade ökat, blev den istället i form av en kväll och dag på 

Folkungaskolan 17-18 september. Gästlärare var cellisten Monika Gango. De äldre eleverna 

spelade kammarmusik på fredagskvällen och sedan anslöt även de yngre eleverna till 

undervisningen på lördagen. Det var uppskattat att också kunna umgås med frukt och dryck 

mellan lektionerna och även utomhus i samband med korvgrillning och tipspromenad som 

föreningen ordnade med.  

Bokuppspel arrangerades för cello den 30 mars och  för  fiol och viola 11 oktober. Bokuppspel 

för piano arrangerades i samband med julavslutningen den 16:e december 2021. 

Styrelsen beslutade 15 dec att föreningen ska gå med som partner till studieförbundet Kulturens 

för att möjliggöra tillgång till föreningsstöd i olika former, såväl pedagogiskt stöd som 

ekonomiskt.  

Slutord 

Föreningen vill tacka Suzukipedagogerna Martina Lertséus, Sara Elofsson, Linnea Ekdahl, Stina 

Ekdahl, Christer Samuelsson, Emelie Zlatkovic och AnnaMaria Hedin för deras goda arbete med 

eleverna och också Rektor Anders Johansson med personal för att föreningen har fått gott stöd i 

form av hjälp och stöd vid arrangemang av speldagarna och Höstupptakten. Tack också till alla 

föräldrar för engagemang och arbetsinsatser vid olika evenemang och löpande under 

arbetsåret! 

Linköping mars 2022 

Maria Randjelovic 

Sekreterare 


