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Verksamhetsberättelse 2015 

Musikcentrum Syd 
 
UTKAST 9 mars 2015 /Petter Wickman 
 
Styrelsesammansättning 
Olof Löfgren, Sousou Cissoko (ordf), Simon Lussi, Jenny Nilsson, Hedda Heiskanen, 
Bryndis Bragadottir 
 

Verksamhetsledare 
Petter Wickman, anställd tillsvidare på 60% från 1 februari 2015. 
 
Webb  
Hemsida: musikcentrumsyd.se  
Facebook: facebook.com/musikcentrumsyd 
Instagram: @musikcentrumsyd 
Twitter: @musikcentrumsyd 
 
Besök- och postadress 
Bergsgatan 29 
214 22 Malmö 
 
 
Inledning 
Musikcentrum Syd har under året utvecklas positivt på olika plan. 
 
 
Utmaningar 
Konkretisera verksamheten mot medlemmar, varför är eller ska en vara medlem i 
Musikcentrum? 
Förmedlande – kvalitativt förmedlande, utveckla en strategi - aktualitet. 

- Nyhetsbrev >> Allmänt, Barn & Unga Skola/kulturombud, Barn & Unga 
Regional musikverksamhet/Kultursekreterare/kommuner, Internationellt 
(engelska) 

 
 
Kvalitésäkra verksamheten – hur ska vi göra det? Stärka, utveckla och upprätthålla 
varumärket och ryktet om vår verksamhet i branschen.  
Musikcentum Riks - nyckel till framtiden, helheten och gemensam styrka.  
Arbetsbelastning  
 
Uppslag 2016 
Boka möten i Danmark/Köpenhamn med olika aktörer och skapa samverkan/samarbeten i 
Öresund. 
Följa upp möten och konkretisera samarbeten med Musik i Syd, Svenska Kyrkan, Kommuner i 
regionen,  
Lokalfrågan – musiklivet i Malmö men också Musikcentrum Syds framtida lokalisering för 
utvecklingen av verksamheten och medlemsnyttan. 
Mentorsprogrammet – invänta finansiering från Sten K Johnsson och söka från Region 
Skåne. 
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Att skriva om: 
 
Aktiviteter 
11 feb – Tema: Trygghet med Musikalliansen och Smartse 
26 mars – Sociala medier med Amy Johansson, samarrr med Evelyn/Kulturens 
Bildningsverksamhet.  
15 april – Regionalt Musiksamråd 
20 april – deklarationshjälp med Kjell Björn 
24 maj – pressfotografering för medlemmar 
25 – 30 maj ISPA Malmö/Köpenhamn, Malmö Live. 
24 aug – föreläsning & medlemsträff med Sousou Cissoko 
13 sep – samarrangemang – arrangörstäff/arrarangera som musiker. RFoD/svensk Jazz/Musik 
i Syd på Malmö Live. 
16 sep – Skrivarfika, ca 4 platser under Danscentrum Syds aktivitet med Katarina Scott. 
5 okt - Kulturmässan - entré till 10 st medlemmar – närvarande ca 5 individer. 
3 nov – Ekonomi med Inge, 23 personer närvarande. 
5 nov – gemensamt tåg med kaffe till Musik & Normkritik i Kristianstad. 
 
 
Informerat om – ett urval 
 
27 jan – Makten över musiken, Inkonst 
8 – 9 okt - Konferens om Musik och samhälle i Lund. 
22 okt – Kulturen Lyfter - Äldreomsorgen 
5 nov – Musik & Normkritik i Kristianstad. 
 
Bidragskalender 
 
Digitalt 
Facebook 2015 – minst en (1) informativ uppdatering/veckan. 
Gilla: 502 st 
Twitter: 606 st 31 dec 2015, Män 57% Kvin 43%, poster hade i snitt 48 st visningar/dag 
under 2015.  
Instagram: Följare 322 st 
 
Musikcentrumsyd.se 2015 
Besök 2098 st 
Sidvisningar 5055 st 
Besök storlek 1722 st 
 
Ca 40% av besöken på hemsidan sker via länkar/aktivitet på Facebook. 
10 – 50 % av aktiviteten sker via en mobilenhet, tex. så kallad smartphone/läsplatta. 
 
Medlemsbrev 2015 
Antal: 11 st 
Statistik: 70% i snitt öppnar breven. 
 
Internsida - innehållet utvecklas, skapas/samlas in i samarbete med medlemmar i organisationen. 
Innehåller: 
Informationsinsamling – insamling av medlems och projektinformation 
Medlemsmatrikel – för ett stärkt nätverk inom organisationen. 
Stöd, Stipendier & datum – digitalkalender med aktuella datum, beviljade ansökningar (PDFer från bl.a. Kulturrådet) 
Riksminitariff – information om minimigagenivåer. 
Internationellt – information om vart vi är aktiva globalt 
Kompetensutveckling – föreläsningar/information i video format, rapporter och annat digitalt material/kunskap. 
 
Samverkan med andra aktörer 
 
Musik i Syd | Under året har Musikcentrum Riks haft samtal och 
diskussioner med Musik i Syd och tillsammans gjort ett omfattande 
samarbete kring den internationella konferensen ISPA på Malmö Live i maj, 
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ett samarbete som gällde programmering av artister under konferensen, som 
bl.a. finansierades av Statens Musikverk. Musikcentrum Syd har varit 
aktiva i att söka samarbete och samverkan med Musik i Syd, 
organisationerna har goda och personliga relationer. Vi har informerat 
vissa avdelningar på Musik i Syd om Musikcentrums verksamhet och 
ambition. Att informera om vår verksamhet är viktigt för vår etablering 
och positionering i musikbranschen regionalt. Vi kommer löpande diskutera 
uppslag till samarbete och samverkan och avser att fortsätta att ha 
regelbundna möte på ledningsnivå.  
 
Centrumbildningarna | På initiativ av Musikcentrum Syd bjöds KLYSs Carl 
Liungman in för ett samtal om deras kulturpolitiska bevakning och 
aktivitet. Inbjudan gick ut till centrumbildningarna i regionalt. Vi ser 
stor potential i samverkan över olika konstområdena, en utökad samverkan 
mellan centrumbildningarna är av stort intresse men visar sig vara en 
stor utmaning att realisera. 
 
Riksförbunden Svensk Jazz & RFoD | Vi var engagerade i att hitta en 
lämplig lokalisering av ett stor regional arrangörsträff för jazz och 
Folk/Världsmusikarrangörer i södra Sverige. Platsen blev Malmö Live 13 
september 2015, Musik i Syd blev också en ytterligare part i samarbete 
kring mötet. Vi såg/ser en stor möjlighet att kunna nätverka och skapa 
relationer med inköpare med ett stort antal arrangörer i regionen. Många 
av våra medlemmar är även arrangörer av livekonserter, där av bjöds 
medlemmar in till denna träffa också. Musikkonsertarrangörerna är en 
mycket viktig del i musikbranschens ekosystem i Sverige.   
 
 
 
Kompletterande redovisning  

Redovisningsarbetet är indelat i en kvantitativ och en kvalitativ del. I arbetet med att redovisa verksamhetens 
kvalitet ingår nedanstående frågor som en del. Frågor och svar kommer att fungera som diskussionsunderlag 
vid ett möte med en utvecklare vid Kultur Skåne. Dokumentet är ett komplement till er 
verksamhetsredovisning så svara därför kortfattat. 
 
OBS: Blanketten ska redovisas som en bilaga i Kulturdatabasen. 
 
Samtliga svar ska kopplas till Regional kulturplan för Skåne 2013-2015.  
 
Redogör kortfattat för arbetet med att synliggöra verksamheten (marknadsföring och publikarbete). 
 

Redogör kortfattat för samverkan/nätverk med andra organisationer och/eller institutioner. 
 

Ange antal medlemmar: 
- varav medlemmar som erhållit fortbildning: 
- varav enskilda:  
- varav organisationer: ?? med F-skatt 
- varav 0-25 år: 
- varav 26-35 år: 
- varav 36-49 år: 
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- varav 50-64 år: 
- varav 65 år - : 
Ange antal förmedlade uppdrag (med uppdrag menas antalet arbetstillfällen för medlemmarna): 

 
1. Övriga insatser  

Redogör kortfattat för verksamhetens övriga insatser under redovisningsåret, t.ex. inom områden som 
kulturella och kreativa näringar och/eller kulturprojekt inom vård och omsorg etc. 
 

1. Barns och ungas rätt till kultur 
Sammanfatta kort insatser som verksamheten genomfört under redovisningsåret avseende barns och ungas 
rätt till kultur. Redovisningen ska vara uppdelad på barn och ungdom 0-18 år. Redovisningen ska även, där 
så är möjligt, indelas i följande åldersgrupperingar: 0-12 år, 13-18 år och 19-25 år. 
 
Många av våra medlemmar presenteras i regionens utbud av produktioner för barn & unga, så som i Musik i 
Syds utbud och Malmö Stads Barnkulturenhetens utbud. Produktionerna riktar sig generellt till åldrarna 
från 1 år och uppåt. Vissa av dessa musikutövare har även en gedigen kunskap i Skapande Skola. 
Under hösten 2015 gjordes ett urval av Musikcentrum Syds artister/produktioner till Kulturrådets 
pilotsatsning mot under 2016 kring Skapande Förskola (satsningen görs i kommuner med låg Skapande 
Skola aktivitet). Dessa arbetstillfällen redovisas under 2016. Vi har under aktivt under året informerat våra 
medlemmar och intresserade om Unga Musik i Syds barnproduktionskurser, konferensen och utbudsdagar.  
 

1. Interkulturell kulturverksamhet 
Sammanfatta kort eventuella insatser som verksamheten genomfört under redovisningsåret avseende 
interkulturell verksamhet enligt Kulturrådets definition: dialog och interaktion med andra kulturella 
verksamheter.  
 
Vår plats på Resurscentrum på Mazettihuset i Malmö ger mycket i form av informella utbyten, diskussion 
och samtal. Vi har haft olika typer av utbyten med Danscentrum, Teatercentrum och Riksteatern Skåne men 
också med de andra projektplatsernas organisationer så som Teater Jalada, Kollaborativet, Centrum för 
dramatik region syd med fler och även alla personer som har möten i lokalerna.  
 

1. Internationell kulturverksamhet  
Sammanfatta kort eventuella insatser som verksamheten genomfört under redovisningsåret avseende 
internationell kulturverksamhet, d.v.s. projekt eller liknande som berör Sverige och minst ett annat land. 
 
Musikcentrum Syds internationella närvaro sker idag främst i samarbete genom Musikcentrum Riks. 
Tillsammans representeras artister på internationella mässor som Womex, Jazzahead och ClassicalNext men 
även indirekt på konferenserna som ISPA och APAP i New York City via Riks internationella koordinator. 
Den internationella konferensen ISPA i Malmö maj 2015 så var Musikcentrum Syd aktiva via Riks i 
programmeringen av artister. Det var främst ett samarbete mellan Musik i Syd och Musikcentrum Riks. 
Under året har Musikcentrum Syd initierat kontakt med aktörer i Danmark med ambition till ett fördjupat 
samarbete, möte kommer hållas under 2016 med bland annat danska Musikerförbundet och andra 
nyckelaktörer. Vissa medlemmar har fått avgörande tips på den regionala finansiering som finns för 
internationella satsningar via oss, detta har möjliggjort turnéer bl.a. i Malaysia, Kina, USA och Canada. 
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1. Tillgänglighet, funktionsnedsättning 

Sammanfatta kort eventuella insatser som verksamheten genomfört under redovisningsåret avseende 
geografisk och socioekonomisk tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 
 
Vi har gjort blygsamma satsningar för att öka tillgängligheten för denna målgrupp. Intresset från musiker 
som inte har etablerat sig i musiklivet regionalt är relativt stort och individer kontaktar oss för vidare tips 
och rådgivning, här kan vi fylla en tydligare funktion. Vår ambition under året var att starta upp ett 
mentorsprojekt för att kunna stärka medlemmar och utövare att karriärs utvecklas, ett program där vi 
framöver vill rekrytera brett avseende geografi, socioekonomiskbakgrund och funktionsnedsättning och på 
så sätt öka vår tillgänglighet och funktion för professionella utövare i regionen. Mentorsprogrammet 
kommer verkställas under 2016 om finansiering beviljas som planerat. 

1. Jämställdhet 

Sammanfatta kort verksamhetens eventuella insatser under redovisningsåret för ökad jämställdhet. Begreppet 
jämställdhet avser allas rätt att ta del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att 
utöva ett aktivt konstnärskap.  
 
Musikcentrum Syd är en av få organisationer i musikbranschen som jobbar medvetet och aktivt med 
jämställdhet. 2016 har vi tillsammans med Riks implementerat jämställdhetsarbete vår verksamhet. Vi har 
aktivt informerat och sökt upp de jämställdhets initiativ i regionen så som Musikglappet, Musikens Maks 
etablering i regionen och Musik i Syds konferens om Musik & Normkritik. Flera initiativ till jämställdhets 
satsningar och projekt har beretts och sökts finansiering för via Musikcentrum Riks. 
 

1. Kvalitetsutveckling 
Sammanfatta prioriterade insatser som gjorts under redovisningsåret för att utveckla verksamhetens kvalitet. 
Med utveckling av kvalitet menas alla insatser som syftar till att förbättra innehållet i en verksamhet med 
hänsyn till dess art och inneboende möjligheter. Det kan exempelvis handla om konstnärlig kvalitet, 
fördjupad kompetens, hur den professionella nivån upprätthålls och utvecklas, nyskapande insatser m.m. 
 

1. Verksamhetens resultat  
Gör en samlad bedömning av verksamhetens resultat under redovisningsåret med utgångspunkt från mål och 
prioriteringar i Region Skånes kulturplan.  
 
Redovisa även antal kvinnor resp. antal män i repertoarråd/programråd eller motsvarande. 
 
 

Ekonomi 
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Verksamhetsområden 

Föreställningar 

Föreställningar i annat län 
 

Föreställningar i annat land 
 
Kommentarer till föreställningar 
 
 

Konserter 

 
Konserter kommunvis 
 
Konserter i annat län 
 
Konserter i annat land 
 
Kommentarer till konserter 
 

Programaktiviteter 

 
Programaktiviteter kommunvis 
 
Programaktiviteter i annat län 
 
Programaktiviteter i annat land 
 
Inköpta aktiviteter från annat län 
 
Inköpta aktiviteter från annat land 
 
 
Kommentar till programaktiviteter 
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Personal 

 
Antal anställda  
Kvinnor/män 
Personer och Årsarbeten 
Arvoderade med F- eller FA-skattesedel 
Kommentar 
 
 
 
 
 
FRÅN 2015 
 
Utbyggd medlemsbas – medlemsrekrytering 
Medlemsbasen är en av de viktigaste grundpelarna i verksamheten och legitimerar 
Musikcentrum Syd som organisation i kulturlivet. Vår ambition var att ha ett 
medlemsantal på 100 stycken medlemmar vid årskiftet 2014/2015. Detta mål har vi inte 
lyckats uppnå. På grund av hög arbetsbelastning på verksamhetsledaren har vi inte kunnat 
verkställa alla de delmål som vi satt upp. En utmaning som vi har är att konkretisera 
verksamheten och förmedla dess syfte och mål till potentiella medlemmar och utövare.  
 
Säkerställa finansiering - även i ett längre perspektiv 
Kulturrådet beslutade att förstärka finansieringen till Musikcentrum Riks med en 
temporär summa om 200tkr  med hänsyn till expansionen av riksorganisationen med ett nytt 
Musikcentrum Syd. Medlemskapet i Musikcentrum Riks medför en delfinansiering av Syd i 
form av medel från Kulturrådet. Summan som Kulturrådet tilldelar Musikcentrum Riks 
(3.475 tkr 2014) diskuteras och fördelas internt inom Riks till respektive regional 
organisation samt till att finansiera Riksverksamhet. Expansionen av Riks, med den nya 
organisationen i Syd, har kostat över 200tkr i form av processer, ökad administration, 
arvoden samt finansiellt stöd till Musikcentrum Syd. Det finansiella stöder låg på 
100tkr och gick alltså direkt till det regionala arbetet i Syd. Musikcentrum Syds ingång 
till en framtida fördelning är att balansera upp denna i relation till de andra 
organisationerna.  
 
Region Skåne gav Musikcentrum Syd 250tkr för uppbyggnaden av organisationen och 
finansierade verksamheten hösten 2013 och hela 2014. En ansökan om verksamhetsstöd 
skickades in till Region Skåne i april 2014 för finansiering av verksamhetsåret 2015. 
Region Skånes finansiering är mycket viktig för att vi ska kunna arbeta långsiktigt med 
organisationen. 
 
Vi har inte haft tidsutrymme att söka annan finansiering i form av projekt. 
 
Musikcentrum Riks 
Musikcentrum Syd blev formellt medlem i Musikcentrum Riks maj 2014 och sedan dess har 
relationerna fördjupats mellan de tre medlemmarna Musikcentrum Syd, Väst och Öst.  
Efter sammanslagningen har ett intensivt arbete startat och fortskridit väl. De tre 
verksamhetsledarna i Syd, Väst och Öst och ordförande i Riks har haft regelbundna 
veckomöten, där erfarenheter har utbytts. Riks strategiska och kontinuerliga arbete har 
vidare diskuterats och följts upp. Riks verksamhet har delats in i olika fokus- och 
ansvarsområden så som Organisation, Nationellt och Internationellt.  
  
Förmedlande verksamhet 
En av våra strategier är att långsiktigt skapa relationer och kontakter med 
nyckelpersoner i kulturlivet och samhället. Detta för att etablera Musikcentrum Syd och 
skapa samarbeten och projekt som kommer medlemmar och musiklivet till del i form av 
arbetstillfällen, nätverk och kompetensutveckling. Genom våra kontakter i musiklivet har 
vi under året förmedlat uppskattningsvis 20 arbetstillfällen. Vi vill i samråd med 
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Musikcentrum Väst och Öst kunna hitta tillvägagångssätt för att mäta förmedlade jobb på 
ett transparent sätt. Att Musikcentrum Syd har huserat på Resurscentrum i Malmö, 
Bergsgatan 29, har resulterat i mycket kunskapsutbyte och relationsbyggande mellan olika 
aktörer i kulturlivet. Detta har redan nu resulterat i arbetstillfällen och informella 
och formella samtal och diskussioner. En ambition vi har är att närma oss 
teaterarrangörer och fria teatergrupper i Sverige, via bl.a. Riksteatern Skåne och 
Teatercentrum. Vi ser en potentiell arbetsmarknad inom detta område. 
 
Kansli med anställd verksamhetsledare 
Organisationen har valt att inte anställa någon verksamhetsledare under 2015 för att 
minimera administrationen i uppstarten. Vi har valt att anlita Petter Wickman på 
konsultbasist 20%. Avsikten är att formellt anställa en tjänsteman under 2015.  
 
Under förstudien och fram till idag har vi haft en projektplats (ett skrivbord) på 
Resurscentrum på Bergsgatan 29 i Malmö, där Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra och 
Danscentrum Syd också huserar. Vi har skrivit kortare hyreskontrakt under perioden. Vi 
har känt att platsen, sammanhanget och möjligheterna till möteslokaler har varit väldigt 
bra. Det formella utbytet mellan organisationerna och besökare har varit värdefullt. Vi 
ser dock svårigheter och utmaningar i att kunna växa och etablera oss långsiktigt på 
nuvarande projektplats. Behovet av en egen kontorsplats/rum med möjlighet till flera 
skrivbord och lugnare atmosfär ser vi som nödvändigt. 
 
Fortsätt utveckla (musiker)nätverket 
Att träffas och skapa personliga relationer är en av nycklarna till en framgångsrik 
organisation. Vi behöver attrahera fler medlemmar och skapa avslappnade plattformar för 
att kunna utveckla nätverket ytterligare. Vi tror mycket på att skapa ett väl fungerade 
närverk och förmedla värdet att vara medlem i detta nätverk. 
 
Utvecklat samarbete med andra organisationer/institutioner/föreningar 
Vi har haft en mängd olika möten med olika organisationer. Ett urval: SKAP, UpSweden, 
Mix Musik, Venta Artist, Musikerförbundet, medlemmar i Livemusik Sverige mfl. Vi har 
skapat relationer och varit aktiva bl.a. under en Jämställdhetsdag och en 
Turnésamrådsdag i november. 
 
I september var vi representerade på en Workshop inför processen i framtagandet av 
Region Skånes nya Kulturplan. 
 
I november deltog vi i ett samrådsmöte på Arbetsförmedlingen med de andra 
centrumbildningarna. 

I december skickade vi en inbjudan till de regionala Centrumbildningarna 
och bjöd in KLYSs Carl Liungman för ett samtal. Detta äger rum måndagen 
den 19 januari 2015. Vi vill skapa ett hållbart och långsiktigt samarbete 
mellan de regionala centrumbildningarna. Vi ser stor potential för 
samverkan och dialog mellan oss som kommer alla våra medlemmar till del.  
 
Riktlinjer för framtiden 
Här behöver vi konkretisera ett klarare och mer långsiktigt mål i samspel och dialog med 
utvecklingen av Musikcentrum Riks. Detta framför allt för medlemmar, blivande medlemmar 
och samarbetspartners. Verksamhetsplanerna Riks och Syd kommer harmonieras något mer 
framöver och det strategiska utvecklingsarbetet på Riksnivå kommer till viss del 
resultera i ett strategiskt regionalt arbete. 
 
Kompetenshöjande insatser för medlemmarna 
Vi har arrangerat en rad aktiviteter under året. Under hösten har vi dock haft färre 
aktiviteter än vad vi hade som ambition. Vi har framgångsrikt samverkat med andra 
aktörer för att kommunicera kompetensstärkande och relevant information. Medlemsbrev har 
regelbundet skickats ut till medlemmar med information kring aktiviteter och externa 
arrangemang. Medlemsbreven bifogas denna redovisning.  
 
Genomförande 
Från den 31 mars 2014 har vi haft en arvoderad styrelse på 7 personer och en 
verksamhetsledare på 20% tjänstgöring som konsult.Vi har haft regelbundna styrelsemöten. 
Verksamheten har haft fokus och prioriterat att finna strukturer och ett effektivt 
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administrativt arbete. Samverkan med Musikcentrum Riks och att hålla organisationen 
administrativt verksam har tagit mycket arbetstid. Aktiviteter i sociala medier har 
skapat flera viktiga kanaler, samtal, diskussioner och digitala relationer. 
 
 
Information och social media 
Facebook: 395 st gillar 
Twitter: 457 st följer 
Instagram: 26 st följer (Lanserades november) 
Nyhetsbrev till medlemmar: 7 st  
 
Organisationens grafiska profil och nya hemsida offentliggjordes i november 2014. 
 
Ekonomi 
Organisationen har öppnat upp ett bankkonto med tillhörande VISA kort i lokala 
Sparbanken Öresund. Ekonomen Eva Törnqvist har bokfört verifikationerna under 2014 mot 
ersättning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


