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Bildande 
Musikföreningen i Kävlinge bildades våren 2011.  
Onsdagen den 23 mars hölls ett första möte då Lars Paulström, Marcus Lindelöf, Christer Eklund 
och Olof Samuelsson träffades och diskuterade bildandet av föreningen. Efter ett par möten hölls 
ett konstituerande möte den 21 juni på Folkets Park Silverforsen. Stadgar för föreningen antogs 
och en första styrelse valdes. Från början antogs namnet Kävlinge Musikförening, men då på grund 
av att Skatteverket pålyst att firma ”Kävlinge Musikförening” redan var upptaget ändrades namnet 
på nästa styrelsemöte till” Musikföreningen i Kävlinge” förkortas MiK. 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Olof Samuelsson, ordförande, Christer Eklund, kassör, Marcus Lindelöf, 
sekreterare, Lars Paulström och Peter Jakubowski, ledamöter samt Mats Andersson-Risberg och 
Ludvig Samuelsson, suppleanter. 
 
Under året har 4 styrelsemöten hållits samt ett par planeringsmöten inför 
invigningsarrangemanget. 
Styrelsen har i början fått ägna sig åt att upprätta bankkonto, skaffa organisationsnummer och 
andra åtgärder för att få igång föreningen rent organisatoriskt. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 14 betalande medlemmar varav 6 st under 26 år. 
 
Arrangemang 
Föreningen genomförde följande öppna arrangemang under 2011: 
27 aug Invigning av föreningen i form av arrangemanget LIVE på folkets Park. Över hundratalet 
besökare under kvällen lyssnade på de olika framträdandena som bestod av: Standard, Wingmen, 
Sanna & Elin, Lovisa Ståhl, Twilight Hell. Som invigningsceremoni klippte en deltagare från varje 
band samt Charlotte Lindblad från Kulturnämnden av varsin sträng på en gitarr för att symbolisera 
att nya strängar ska komma på plats. Josefin Samuelsson blåste fanfar och så var föreningen 
officiellt invigd. 
 
21 sept hölls ett medlemsmöte i ”Bassängen” Biblioteket Kävlinge. The Hyberg Family och Ludvig 
Samuelsson spelade och vi höll diskussioner om vad föreningen ska syssla med.  
 
29 november anordnades öppen träff med jam session Bassängen Biblioteket Kävlinge. Fortsatta 
diskussioner om framtida verksamhet. Idéen om att anordna ett ”Candle Light Jam” på Earth Hour 
2012 väcktes av Anna Hyberg. 
 
 



 
 
Information och Press 
Under 2011 fick föreningen mycket bra uppmärksamhet i såväl lokaltidningen Kävlinge Nya som 
Sydsvenskan, med artiklar både i samband med bildandet och i samband med invigningen i augusti. 
Föreningen har skapat en sida på Facebook och en e-postlista för utskick. Hemsida och nyhetsbrev 
har ännu ej förverkligats. 
 
Samarbeten 
Vid starten och under första året har föreningen samarbetat med Silverforsen, Folkets Park i 
Kävlinge, Folkuniversitetet, ABF, Kävlinge Kommun, Svenska kyrkan och Rock’n rollföreningen. 
Intresse för utvidgade och kommande samarbeten har visats från Silverforsen, Kultur och Fritid, 
Kävlinge Kommun, Kulturskolan i Kävlinge, Vikingatider, Ekomässan i Kävlinge, Rock’n 
Rollföreningen i Lund, m fl. Diskussioner behöver föras såväl inom föreningen om vilken inriktning 
föreningen bör ta framöver och med intresserade parter om villkor och syfte med samarbete. 
Styrelsen har i starten av föreningen prioriterat att fokusera på den egna verksamheten. Oavsett 
hur framtiden utvecklar sig så är det oerhört glädjande med det stora intresset för samarbete med 
vår förening både under det gångna och kommande år. 
 
Stort intresse 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka alla som engagerat sig i föreningen under året och medverkat vid 
arrangemang och rikta ett stort tack till alla våra samarbetspartners! Vi kan konstatera att det i 
kommunen finns ett stort intresse för att en Musikförening ska etablera sig och anordna aktiviteter 
och arrangemang och att det finns intresse för att skapa sammanhang där man kan träffas och 
utöva eller lyssna på musik. Vi ser ljust på framtiden och hoppas att föreningen under kommande 
år ska växa vidare! 
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Olof Samuelsson, ordförande MiK 


