
Musikföreningen i Kävlinge 

Verksamhetsberättelse 2014 

 
 
Musikföreningen i Kävlinge bildades 21 juni 2011.  
Verksamhetsåret 2014 har föreningen fortsatt arbetet med att etablera sig och att få kontakt med 
musikintresserade människor i kommunen. Flera arrangemang har genomförts och kännedomen 
om föreningen har ökat. 

 
 
 
Styrelsen 
Styrelsen har bestått av Olof Samuelsson, ordförande, Anders Nielsen, kassör, Marcus Lindelöf, 
sekreterare, Andreas Wolke, Pär Hyberg och Rasmus Dolk, ledamöter samt Marie Kasimir och Erik 
Jonsson, suppleanter. 
Under året har 5 styrelsemöten hållits samt årsmöte och ett flertal planeringsmöten inför 
arrangemang. 
Delar av styrelsen har haft flera möten med tjänstemän inom Kävlinge kommun och fört samtal 
kring användande av Stationshuset, Lilla Kulturhuset  m.m.  
Styrelseledamöter har också deltagit i kulturmingel och möten för kulturföreningar arrangerade av 
kommunen.  
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 35 betalande medlemmar. 
 
 



Arrangemang 
Föreningen genomförde följande öppna arrangemang under 2014: 
 

● Öppna träffar arrangerades 5 gånger under året och det var ca 10-15 pers varje gång i olika 
åldrar och med olika intresse för musik.  
 

● Konsert med bandet the Wingmen, som sedan bytt namn till Solarize, hölls på Stationshuset 1 
mars. 

 
● Candle Light Jam arrangerades under Earth Hour i 29 mars i Kulturskolans lokaler Smörjgropen 

I Kävlinge Bibliotek.  
 
● Årsmöte hölls först 19 mars men beslutades då att hålla det vid senare datum då ej tillräckligt 

många kunde närvara. Årsmötet genomfördes sedan 29 april och då med 12 närvarande 
medlemmar 
 

● En mindre Roots Festival med amerikansk rootsmusik anordnades 26 april i Stationshuset med 
Bluegrass, old time, blues och annan akustisk musik. Efterföljdes av Jam. Även musiker från 
Danmark medverkade. 

 
● MiK + Popkören = sant Konsert på Vårmarknaden Kävlinge med musiker från MiK och sångare 

från Popkören på torget utanför Lärcentrum. 
 

● MiKs medlemmar medverkade på invigningen av Lilla Kulturhuset 10 maj med flera olika 
musikinslag. 

 
● Popallsång i parken 25 juni med låtar från 1974 genomfördes i folkets Park med kompband 

från MiK och med Marcus Lindelöf och Louise Björk som allsångsledare och solister. Mycket 
lyckat och mycket välbesökt. Kommunens sommarjobbande ungdomar, dvs Sommarorkestern, 
spelade också.  

 
● SummerFolk Youth Ensemble MiK stod som arrangör en dag i juli av en uppsättning med 

ungdomar som Musik i Syd satte upp. I Folkparken.  
 

● 30 aug LIVE endagars musikfestival i Folkets Park med 3 scener och 16 medverkande 
band/artister. Trots regn och rusk ca 1000 besökare totalt under dagen. Många var 
engagerade som funktionärer. Medverkande artister var:  Lide Najs, The Bandettes, Josefine 
Nilsson, Hanutten, Dark Sunrise, Coffee&Tea BluesBand, The Hyberg Family, Curl Alley 
StringBand, New Sunny Side Ramblers, Eve ’n’ Us, Andreas Wolke, Solarize, Finnegan’s Hell, 
Souled Out, Marie & Therese samt Sander & Gander. Nytt för i år var att vi hade Friskis & 
Svettis gympa för barn och föräldrar och även pysselaktivitetet. Ett stort jobb lades ner på att 
få sponsring inför festivalen och lyckades få in sponsring från många lokala företagare och 
butiker i form av mat, rabatter, och vinster. Detta arbete innebär att en viktig grund lagts inför 
kommande festivaler.  

 
● Kulturlördag MiK stod för musik och information i Lödde centrum 18 oktober ihop med andra 

kulturföreningar på ett event som kommunen anordnade.  
 

 



● MiK – Café genomfördes 2 ggr under hösten i Lilla Kulturhuset 9 okt och 5 nov. Ett nytt 
koncept med både musiker och gäster i SOFFAN Talkshow. Första gången med få besökare, 
men andra gången mycket välbesökt. 

 

● Lögn eller sanning? Arrangerades i Lilla Kulturhuset 22 oktober ihop med Skånska berättare 
där berättelser från tre olika berättare varvades med musik. Publiken skulle sedan gissa vilka 
berättelser som var sanna eller falska. Mycket välbesökt och ett nytt koncept som finns i 
Danmark och på andra platser i Sverige, men inte tidigare i Skåne. 

 

● American Roots Mini Festival arrangerades i Lilla Kulturhuset lördag 25 oktober och var 
väldigt välbesökt. Mycket bra musiker och mycket folk som kom och lyssnade. Medverkade 
gjorde: The Original Five, Turf Rollers – Old Time String Band, New Sunny Side Ramblers, 
Andreas Wolke, Blind Reverend Mac Robertson och The Hyberg Family.  Vid detta arr provades 
att ta en låg entréavgift och det fungerade bra. Jacob Harge, en duktig restaurangkock hade 
lagat amerikansk mat som han tog med och sålde, vilket var väldigt uppskattat och efterfrågat. 

 
● Samba-Workshop ihop med ABF och med duktiga sambainstruktörer genomfördes 18 nov en 

workshop som samlade ca 12 personer. Intresse fanns för fortsättning. 
 

● Julkonsert ihop med kyrkan i Birgittasalen 7 dec under julmarknaden. Kompgrupp och solister 
från MiK. Samma dag framförde olika musiker från MiK musik under Konstforums utställning i 
Lilla Kulturhuset under julmarknaden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antal medverkande och könsfördelning 
Av de 210 som spelade och medverkade på våra arrangemang under året var  72 st kvinnor och 
138 män, dvs 34 % kvinnor. Detta var en mycket bra siffra i landet, men är inget som vi är helt 
nöjda med utan vi strävar efter att bli ännu mer jämställda. Av de som spelat har många ställt upp 
gratis men 65 st har fått gage och vår målsättning är att jobba för att fler av de vi engagerar ska 
kunna få utbetalt rimliga ersättningar. 
 
Antal besökare 
Totalt på samtliga arrangemang under året hade vi ca 2 600 besökare. 
 
Bidrag  
Vi har till våra arrangemang fått bidrag från Kävlinge kommun, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 
Folkuniversitetet, MOKS, samt sponsring från många lokala företagare och butiker i form av mat, 
rabatter, och vinster. Föreningen vill rikta ett STORT TACK till våra bidragsgivare!  
 
MOKS MiK är sedan 2013 medlem i MOKS, en paraplyorganisation för Musik- och kulturföreningar. 
Under året har medlemmar från MiK varit representerade på träffar som MOKS arrangerat bland 
annat Riksträff i Skövde och MOKS Södras årsmöte som också hölls i Stationshuset med MiK som 
värdar. 
 
Lokaler 
Föreningen har sedan hösten 2013 en överenskommelse med kommunen om att MiK från augusti 
kunde utnyttja Stationshuset i Furulund mot en hyra av 1000 kr per månad. Ett band har repat 
regelbundet och en del mindre konstellationer har repat ibland inför spelningar. Ambitionen är att 
fler band ska erbjudas möjlighet till replokaler under 2015. Huset har också kunnat användas för 
medlemsträffar och styrelsemöten. 
 
Information och Press 
Under 2014 fick föreningen fortsatt bra uppmärksamhet i såväl lokaltidningen Kävlinge Nya som 
Sydsvenskan och Skånska Dagbladet samt den nya lokaltidningen Hallå Kävlinge. Föreningens sida 
på Facebook har besökts mycket före och efter våra arrangemang. 
 
Samarbeten 
Under 2014 har föreningen samarbetat med Silverforsen Folkets Park i Kävlinge, Folkuniversitetet, 
ABF, Kävlinge Kommun, Svenska kyrkan, Kulturskolan, MOKS, Konstforum, Skånska Berättare, Good 
Music, Friskis & Svettis och MuBi.  
Inför musikfestivalen LIVE så inleddes kontakter och samarbeten/sponsring med flera lokal butiker 
och företag och detta är något vi hoppas kunna utveckla ytterligare kommande år. 
 
TACK  
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 det skapas 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! 
 
För styrelsen  
Olof Samuelsson, ordförande MiK – Musikföreningen i Kävlinge 
 
Hemsida: http://www.kavlingemusik.se/     E-post: kmf2011@hotmail.se 
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