
Verksamhetsberättelse för Live Halland: för verksamhetsåret 2020  

Styrelse 

Under verksamhetsåret 2020 har Live Halland styrelse bestått av följande personer. 
Nedan redovisas även vilka positioner som respektive styrelseledamot har haft. 
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Verksamheten 

Live Halland startade sitt verksamhetsår i maj 2020 med ett digitalt uppstartsmöte 
som sedan öppnade för röstning till styrelsepositioner via digitala plattformen VoteIt. 
Första styrelsemötet genomfördes i juli där styrelsen fick möta varandra och börja 
utstaka vad föreningen skulle arbeta med framåt utifrån redan formulerat mål och 
syfte.  

Första beslutet som fattades var att styrelsen skulle författa en remiss till Region 
Hallands Kultur- och strategiplan avseende 2021-2024, samt genomföra en 
medlemsträff under sommaren för att samla in medlemmarnas input till remissen. 
Styrelsen enades om att det fanns vissa punkter man önskade lyfta till kultur- och 



strategiplanen, och den viktigaste för Live Halland var att förstärka och lyfta 
livemusikarrangörens roll i musikbranschen. Live Halland såg även att det fanns ett 
behov av att göra en kartläggning av musikbranschen i länet, vilket också 
påpekades i remissen. Den färdiga remissen skickades in den 15 augusti till Region 
Halland.  
 
Vidare beslutade Live Halland att göra olika ansökningar om ekonomiskt anslag för 
verksamheten. Detta resulterade i två ansökningar, varav en till Varbergs kommun 
gällande uppstartsstöd på 5000 kr, vilken beviljades. Styrelsen tog även beslut att 
genomföra en ansökan till Region Halland avseende projektstöd för 
kulturutveckling. Denna ansökan handlade bland annat om: 

- Göra en kartläggning av de Halländska scenerna samt livemusikarrangörerna.  
- Utveckla förutsättningarna och stärka arrangörsledet i Halland. 
- Genomförande av medlemsträffar och nätverksbyggande insatser.  
- Samt att få utdela ett projektstöd som medlemmarna kunde ansöka om.  

Denna ansökan kom att bli en riktning för hur föreningen skulle arbeta framåt under 
kommande verksamhetsår. Ansökan till Region Halland avseende projektstöd för 
kulturutveckling fick dessvärre avslag. Dock fick styrelsen replik från Region Halland 
vilket kommer generera en ny ansökan under 2021.


Parallellt med ansökan har styrelsen arbetat för att lägga en grund i organisationen. 
I en uppstartsfas av en förening kommer styrelsen att lära sig vilken roll föreningen 
har till sina medlemmar och hur man ska arbeta för att verka för att främja 
medlemmarnas intressen. Som många andra organisationer upplevt, har det funnits 
utmaningar med pågående Covid-19 pandemi. En utmaning under restriktionerna 
har varit att inte kunna genomföra de medlemsträffar man önskat att göra fysiskt. 
Verksamheten för styrelsen har också på grund av detta fått starta upp möten på 
distans. Trots att dessa digitala möten varit produktiva och fört arbetet framåt, ser 
styrelsen fram emot att kunna genomföra fysiska möten i framtiden då det främjar 
såväl sammanhållning som ett starkare engagemang.  


Svensk Live arrangerade en träff på Pustervik i Göteborg, där fokus låg på att prata 
pandemiläget, Kulturrådets krisstöd och Kulturrådets bidrag till musikarrangörer. På 
denna träffen deltog delar av styrelsen och tog del av informationen om Kulturrådets 
krisstöd samt fick tips på hur man gör en ansökan till Kulturrådet, något styrelsen 
senare kunde informera medlemmar om via sina externa kommunikationskanaler.


Live Hallands viktigaste frågor och huvuduppgift under 2020 har rört att stärka 
livemusikarrangörens roll i region Halland. 




Medlemmar 

Live Halland är en förening som riktar sin verksamhet till livemusikarrangörer. Detta 
kan dock också innefatta aktörer inom musikbranschen som på olika sätt är 
kopplade till livemusikarrangörer. Live Halland är öppen för medlemmar inom 
musikbranschen som har ett intresse för livemusik och värnar om arrangörer.  

Live Halland når med sitt nätverk och nyhetsbrev idag cirka 100 medlemmar i 
regionen. Dessa medlemmarna är utspridda på olika orter i Halland. Under 
verksamhetsåret 2020 har antalet medlemmar varit stabilt.  

Möten  

Under verksamhetsåret har styrelsen träffats för fem protokollförda styrelsemöten 
samt ett medlemsmöte under sommaren. Under året har också styrelsen delat in sig 
i mindre arbetsgrupper för att bland annat skriva remiss till Kultur- och 
strategiplanen 2021-2024 och ansökan till projektstöd till kulturutveckling. Styrelsen 
har också haft korta avstämningar tillhörande remissutskick och vid besked på 
ansökan till projektstöd till kulturutveckling.


Ekonomi 

Föreningens ekonomi har under året bestått av ett uppstartsstöd av Varbergs 
Kommun på 5000kr i intäkter, samt kostnader för mail och bank på 400 kronor.  
 
Kommunikation 

Den interna kommunikationen har främst skett genom en Facebook-grupp för 
styrelsen, där styrelsen kontinuerligt kommunicerat kring det pågående arbetet 
samt gjort mötesprotokoll tillgängligt för hela styrelsen. Live Halland har också 
arbetat med att bygga upp ett mappsystem på Google Drive för att ha en bra 
struktur för styrelsedokument.  


I uppstarten av Live Halland beslöts det att skapa ett Facebook-konto (https://
www.facebook.com/livehalland2020) för extern kommunikation till allmänheten, där 
information om verksamheten läggs upp löpande. Där har delats information till 
medlemmar, dels om krisstöd under pandemin och dels om det pågående arbetet 
hos styrelsen. Beslutet att inte starta ett Instagramkonto togs också, då det istället 
finns möjlighet att nå ut till medlemmar genom Svensk Lives officiella 
instagramkonto. Detta för att samtliga regionala nätverk ska samlas på en och 
samma plats och därigenom belysa hur branschen lever i hela Sverige. En 
kommunikationsplan har initierats och lagts till grund för kommande verksamhetsår. 


https://www.facebook.com/livehalland2020
https://www.facebook.com/livehalland2020


För att förstärka varumärket och legitimera organisationen Live Halland skaffade 
styrelsen en officiell mailadress info@livehalland.se och hemsida via Svensk Live 
http://www.svensklive.se/livehalland/.  


Pressmeddelande skickades ut i samband med föreningens uppstart vilket 
Hallandsposten plockade upp och skrev om 20 juli 2020 efter intervju med 
föreningens ordförande. 


Utbildningar 

Valberedningen för Live Halland har genomfört en valberedningsutbildning via 
Studiefrämjandet. 


Slutord

Trots att pandemin satt käppar i hjulet och skapat andra förutsättningar än vad som 
först var förväntat så är vi ändå väldigt nöjda med det första uppstartsåret. Att 
successivt utforma och befästa organisationens huvudsakliga roll har vuxit fram i 
god takt med våra möten och vi känner att vi lagt en bra grund för framtida styrelse 
att föra arbetet framåt. Vi vågar också påstå att arbetet kommer kännas än mer 
givande och inspirerande när världen äntligen öppnar upp för möjligheten att gå på 
livekonserter igen, det är ju trots allt det vi vill främja! 


Tills dess att det är möjligt, håller vi hoppet uppe och fortsätter att göra vårt bästa 
för att stötta våra medlemmar i den nuvarande situationen.


Varberg 2021-04-19
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Evelina Mattsson	 	 Josefin Wikevand	 	 Maria Pettersson	 	 


John-Wilhelm Pahlm	 Mariette Rosander	 	 Marita Isaksson
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Resultatrapport
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Period: 2020-01-01 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V4

Period

Rörelsens intäkter
Övriga rörelseintäkter
3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 5 000,00

5 000,00

Summa rörelsens intäkter 5 000,00

Rörelsens kostnader
Varukostnader
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % 104,40

104,40

Administrationskostnader
6570 Bankkostnader 225,00

225,00

Summa rörelsens kostnader -329,40

Rörelsens resultat
Summa rörelsens resultat 4 670,60

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 4 670,60

Beräknat resultat



Beräknat resultat 4 670,60



Balansrapport
Live Halland
8025298814
Räkenskapsår: 2020-01-01 till 2020-12-31 Utskriven: 2021-02-26
Period: 2020-01-01 till 2020-12-31 Senaste ver. nr.: V4

Ingående balans Period Utgående balans

Tillgångar
Omsättningstillgångar
1930 Företagskonto / affärskonto 0,00 4 670,60 4 670,60

Summa Omsättningstillgångar 0,00 4 670,60 4 670,60

Summa tillgångar 0,00 4 670,60 4 670,60

Eget kapital och skulder
Eget kapital
-0001 Beräknat resultat 0,00 4 670,60 4 670,60

Summa Eget kapital 0,00 4 670,60 4 670,60

Kortfristiga skulder
2614 Utgående moms omvänd skattskyldighet, 25 % 0,00 26,10 26,10
2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 0,00 -26,10 -26,10

Summa Kortfristiga skulder 0,00 0,00 0,00

Summa eget kapital och skulder 0,00 4 670,60 4 670,60


