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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

År 2019 var Svenska Suzukiförbundets 35:e verksamhetsår. Följande personer hade  
styrelseuppdrag eller annat uppdrag inom Svenska Suzukiförbundet (SSZ) under 2019. 
 
Ordförande Päivikki Wirkkala-Malmqvist, Norrköping 
Vice ordförande   Viktor Westergren, Västerås 
Sekreterare Christina Wainikka, Stockholm 
Kassör Isabella Ek, , Alingsås 
Ledamot Henna Helistekangas, Göteborg 
Ungdomsledamot Karin Leijström, Borlänge 
Ersättare Cecilia Weissenrieder,  
 Ulf Hermansson 
Revisorer Jeanette Gränjefors, Norrköping 
 Karl Olof-Olofsson 
Revisorsersättare Helena Claesson  
Valberedning Mark Deniz, Yvonne Gunnebrant Österström och Lasse 

Bertilsson, med Yvonne Gunnebrant som sammankallande 
Medlemsregisteransvarig Maki Lidgren, Västerås  
Redaktör Suzanne Ingvaldson/Maria Ille André 
Webbansvarig Jana Erikson, Mariefred 
 
Styrelsen har haft följande protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret 2018: 19 
januari, 23-24 mars och 15-16 september. Årsmötet hölls den 24 mars 2018 i Norrköping.  
 
 
FÖRENINGAR – MEDLEMMAR  

Till Svenska Suzukiförbundet hör ett fyrtiotal lokalföreningar som finns i nästan hela Sverige. 
I föreningarna närmare 200 lärare drygt 1000 elever. Undervisning bedrivs i nio olika 
instrument, där fiol står för den allra största andelen elever. Till övriga instrument hör piano, 
cello och trumpet. Vid sidan av undervisning på något instrument bedrivs också undervisning 
i Early Childhood Education.  
 
Det har under ett par år varit problem med medlemsregistret, vilket gör att styrelsen inte vågar 
presentera exakta siffror över hur många som spelar vilka instrument. Maki Lidgren som ny 
registeransvarig har gjort mycket stora insatser för att reda ordning i medlemsregistret.  
 
AVGIFTER 
Medlemsavgiften har under året varit lägst 200 kr för P- och C2-medlemmar, 250 kr för C1-
medlemmar och 350 kr för B3, B2, B1- respektive A-lärarmedlemmar. Prenumerationen av 
SuzukiNytt har kostat 150 kr för helår. 
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SUZUKINYTT 
SuzukiNytt har utkommit med 4 nummer under året. SuzukiNytts mångåriga redaktör 
Suzanne Ingvaldsson har under 2018 ersatts av Maria Ille André. Layout och tryckning 
utfördes av Tryckhuset, Landskrona.  
 
 

SVENSKA SUZUKIFÖRBUNDETS RIKSLÄGER 
Svenska Suzukiförbundet arrangerade Piano-flöjt-trumpet-kurs i Jönköping 16-19 juni 2018. 
Vid lägret gavs undervisning i flöjt, piano och trumpet. Förbundet vill gärna fortsätta 
utvecklingen med undervisning och läger i många instrument.  
 
Svenska Suzukiförbundet arrangerade också i samarbete med Åkerby Stråk nationellt 
stråkläger med Anna Zhibaj som pedagogiskt ansvarig. Lägret anordnades den 25-29 juni på 
Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping och riktade sig till barn och ungdomar i 
åldersgruppen 4-19 år som spelar violin, viola och cello enligt Suzukimetoden. Vid 
sommarlägret deltog närmare 180 elever, 11 Suzukilärare, 1 fiollärare i folkmusik, 1 
orkesterlärare, 1 lärare i dans, 1 orkesterledare och 1 piano-ackompanjatör.  
 
 
 

SUZUKILÄRARUTBILDNINGAR OCH ESA EXAMINATIONER 2018 
TRUMPET: Sverige har sedan 2015 världens enda lärarutbildare på trumpet: Ann-Marie 
Sundberg.  2017 påbörjades Brassnivå-1 i Nacka – med start den 2 augusti – för första gången 
en kurs enligt ESA:s nya direktiv med deltagare vid trumpetlärarkursen även på flera 
brassinstrument.  Det är nio deltagare fördelade på två trombonister, en valthornist, och en 
euphoniumspelare, resten trumpetare. Examen togs 24-25 mars 2018 i Nacka. 
    
CELLO: Under 2018 startades nivåutbildning 3 i Lund med Haukur hannesson och Cecilia 
Weissenrieder 
Både brass och cellonivåutbildningar drivs direkt av kursledarna och är så kallade 
independent TT-courses. 
 
VIOLIN: 2018 tog 15 nya nivå-1 lärare sin examination den 14-15 april 2018. Kurslärare var 
Jan Matthiesen från Danmark. Leif Elving startade en ESA level 2-kurs i Falun med 9 
deltagare den 25 februari  2017 och examen  togs den 26-27 januari 2018.  
 
PIANO: Kasia Borowiak (England) är lärartränare på en lärarkurs i Västerås som börjades i 
2017 med 7 pianolärare vilka examinerades januari 2018. I september 2018 börjades en ny 
pianonivåutbildning (nivåer 1-3) med 7 pianolärare-beräknad examination sommaren/hösten 
2019. 
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ORGEL: Gunilla Rönnberg håller regelbundet föreläsningar om Suzuki Organ School. Under 
2017-2018 har Gunilla en elev på ESA nivå 3. 
 
GITARR: Harald Söderberg startade i Göteborg den 23 september  2017 med 4 lärare på en 
ESA nivå 1-kurs – examen  togs i april 2018. Harald har dessutom lärarutbildningar pågående 
i Finland, Island och Litauen. 
 
 
EUROPEAN SUZUKI ASSOCIATION TEACHERS’ NEWSLETTER 
Det årliga numret av European Suzuki association Teachers’ Newsletter finns som på 
www.europeansuzuki.org  De lärarmedlemmar som önskar kan beställa och få tidningen i 
pappersform via förbundsstyrelsens sekreterare. De lärare som önskar, kan från och med 2012 
få sina kontaktuppgifter införda på såväl Svenska Suzukiförbundets som European Suzuki 
Associations hemsida. 
 
 
INTERNATIONELL VERKSAMHET 2018 
Haukur F. Hannesson är ordförande i European Suzuki Development Trust i England samt 
Honorary President i ESA (European Suzuki Association). European Suzuki Teaching 
Development Trust är en engelsk välgörenhetsstiftelse med syfte att stödja utvecklingen av 
Suzukiundervisning i länder där denna inte är tillgänglig, främst genom stöd för 
Suzukilärarutbildning. April 2018 deltog flera svenska Suzukilärare i Suzukikonferensen i 
Reykjavik Island. I samband av konferensen ordnades ESA:s årsmöte samt Country Directors 
Meeting på hotel Hilton. Från SSZ deltog Sven Sjögren, avgående ordförande. Samt Päivikki 
Wirkkala-Malmqvist tillträdande ordförande. Päivikki Wirkkala-Malmqvist besökte 
Matsumoto, Japan 19.10-5.11 2018.Under besöket deltog Päivikki i konserter samt flera 
master classes med Koji Toydoa och hon hann träffa även den japanska ordföranden dr Ryu 
Hayano. 
 
 
SÄRSKILT TACK! 
Styrelsen vill tacka Lunds Suzukiförening som värd för årsmötet 2019. Styrelsen vill också 
tacka alla de föräldrar och lärare som på ett förtjänstfullt sätt varit med och arbetat för att 
genomföra Svenska Suzukiförbundets två sommarläger i Jönköping 2018. Styrelsen vill också 
särskilt tacka Maki Lidgren, medlemsregisteransvarig, Maria Ille André, redaktör för 
SuzukiNytt och Jana Erikson, ansvarig för hemsidan på www.swesuzuki.org för ett väl 
genomfört arbete.  
 
 
SLUTORD 
Styrelsen uppskattar mycket att förbundets enskilda lokalföreningar anordnar speldagar och 
läger som utvecklar och sammanför förbundets medlemmar. Styrelsen ser det också som 
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mycket positivt att förbundets nationella sommarkurser lockar deltagare från såväl Sverige 
som angränsande länder.  
 
_______________________ __________________________ 
Päivikki Wirkkala-Malmqvist Viktor Westergren 
 
_______________________ __________________________ 
Isabella Ek Christina Wainikka 
 


