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Verksamhetsberättelse 
2021/2022 
Föreningen Påskfestival Gotland 
802506-2681

Verksamhetsår 2021-08-01 – 2022-07-31


Styrelsen 
Styrelsen har bestått av 

• Ordförande Annika Nummelin - t.o.m. 2022-02-04

• Viceordförande och Kassör Annika Hansson Gardelius - TF ordförande fr.o.m. 2022-02-04

• Sekreterare Camilla Båge

• Ledamot Tove Östling

• Ledamot Anne Mousa Ståhl


2 Suppleanter:

Maj Wennerdahl - ordinarie styrelseledamot fr.om. 2022-02-04

Erik Tibell


Styrelsen hade 9 sammanträden under verksamhetsåret 2021/2022 med första sammanträdet 
2021-08-19 (konstituerande styrelsemöte), samt följande datum:


17 september (extra årsmöte)

16 december 2021

13 januari 2022

4 februari 2022

25 februari 2022

18 mars 2022

5 maj 2022

16 juni 2022

(8 augusti 2022, två styrelsemedlemmar + konstnärlig ledare, ej beslutsmässig)


Övriga förtroendeposter 
Valberedningen har bestått av

• Linnea Tibell

• Stig Hjellström


2 Revisorer jämte valberedningen:

• Gunnel Larsson

• Christer Engelhart


Utanför styrelsen har konstnärliga ledaren Gisela Herb bidragit till föreningens planering och 
genomförande av Påskfestivalen, samt assisterat som företrädare för föreningen med Annika 
Hansson Gardelius från februari utan att formellt medverka i styrelsen.
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Viktiga händelser och styrelsens arbete under året 
2021/2022 
• Festivalen kunde till sist genomföras efter två års pandemi. Lång väntan på klartecken med 

mycket covidsmitta i december/januari. Inga artister behövde ställa in sin medverkan på grund 
av sjukdom och publiken vågade komma till våra lokaler.


• Ann Uddins utställning i Visby Domkyrka var mycket uppskattad och vernissagen välbesökt


• Avslutningsföreställning i Wisbygymnasiets Aula med Vipi Pahkinen, Bathos, Suderbyn string 
duo, Elvira Hall och barndansare drog över 100 besökare


• Konserter med fri entré i domkyrkan mycket uppskattade - framförallt med Anima Pianotrio 200 
besökare


• Fantastiska Unga talanger från bl.a. Norge och UMG (Unga Musiker Gotland) genomförde en 
egen konsert i almedalsbiblioteket, och medverkade i påskgustjänster i Stenkumla församling 
och Romaklosters Pastorat


• För första gången genomfördes ett internt arrangemang på Hajdes Bokollektiv med Frey 
Franzén, Edwin Hamstedt och Annika Hansson Gardelius som spelade.


• Körsbärsgården i Sundre blev den sydligast belägna konserten, där publiken satt bland Bathos 
olika slagverk som tog upp en stor del av konsertsalen.


• Som en del av Påskfestival Gotlands talangutveckling har föreningen bidragit med 15000 kr till 
uppstarten av Unga Musiker Gotland (UMG) i samarbete med Roxy klassisk. Ca 10 elever 
engagerade inom klassisk musik har under året träffats i workshops, gästlärare och 
kammarmusik.


• Stormigt i styrelsen kring nya roller har gjort planeringen inför festivalen ovanligt svår. I 
utvärderingsarbetet har styrelsen ändå uttryckt en stolthet och nöjdhet under själva festivalens 
genomförande. Mer struktur och förtydligande av roller önskas till kommande projekt.


Styrelsen har uppfyllt sina verksamhetsmål 
• Festivalprogrammet från 2020 med huvudakter Virpi Pahkinen och Bathos Slagverkstrio samt 

Ann Uddins utställning i Visby Domkyrka har genomförts. Små förändringar i lokala 
medverkande artister och utbyte med norsk ung talang.


• Fortsatt samarbete med nya och gamla samarbetspartners  - exempelvis Region Gotland, 
Letterstedtska föreningen, Wisby Stift och Wisby domkyrkoförsamling, DBW. Nya 
samarbetspartners: Hajdes bokollektiv och Galleri Wisby


• Marknadsföring på Destination Gotlands färjor och i lokalmedia.


• 5 Offentliga huskonserter arrangerade i samarbete med Kulturföreningen Roxy klassisk.


• Ansökning om tillräckligt med stöd för att finansiera festivalen.


• Medlemskontakt via mail, hemsida och facebook.


• Utvecklad kontakt med pastoraten - i år Stenkumla församling och Romaklosters pastorat. 
Hjälp av medlem och valberedare Linnea Tibell i kontakten med pastoraten.
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Verksamheten i siffror 
Under verksamhetsåret 2021/2022 hade föreningen biljettintäkter på 30990 kronor.


Föreningen hade ett positivt resultat på 29836 kr


Föreningen hade 15 betalande medlemmar; 2 enskilda medlemmar, 12 familjemedlemskap och ett 
företag.


Festivalen hade över 700 besökare på föreställningar, vernissager och gudstjänster med musik. 
Därutöver tillkommer alla de besökare som varit på konstutställningarna efter vernissagen.


Evenemang Besökare 

Kulturrum 13 april 17

Domkyrkan 15 april 200

Almedalsbiblioteket 16 april 50

Körsbärsgården 17 april 30

Domkyrkan 17 april 110

Säveaulan 18 april 110

Vernissage Galleri Wisby 9 april 25

Vernissage Galleri Gräne 10 april 30

Visby domkyrka 10 april 57

Gudstjänst Östergarn 13 april 16

Gudstjänst Västerhejde 14 april 21

Gudstjänst Gammelgarn 17 april 22

Gudstjänst östergarn 18 april 16

Totalt antal besökare 704


