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1. Fortsatt arrangörskap för ”Ett Kulturliv För Alla” och i samband därmed aktivt
medverka till bästa möjliga artistval tillsammans med övriga kommuner och där
specifik samordning inom KAK-regionen eftersträvas. Vidare upprätthålla det fina
samarbetet med Västmanlandsmusiken.
2. Ge minst åtta konserter under verksamhetsåret och då i möjligaste mån försöka
variera och bredda utbudet. Minst en konsert då lokal grupp medverkar.
3. Om möjligt boka konserter via Västmanlandsmusiken och utnyttja möjligheten till
subventionering samt där också få affischer och pressinfo.
4. Inför varje konsertsäsong (halvår) ge ut en konsertfolder som distribueras till
samtliga våra medlemmar, biblioteket, turistbyrån m.fl. platser samt under hand till
konsertbesökare.
5. Hålla föreningens hemsida (www.arboga-musikforening.se) kontinuerligt uppdaterad
med aktuell information om kommande evenemang, administrativ information så
som föreningens adress, organisationsnummer, bankgiro samt historik över
föreningens verksamhet.
6. Fortsatt högklassig service till artister och publik.
7. Utöver själva konsertprogrammet stå för arrangemanget vid firandet av Sveriges
Nationaldag under förutsättning att förlustbidrag kan garanteras av Arboga kommun.
8. Bibehålla samarbetet med Arboga Kulturskola bl.a. genom att, om det finns
elevunderlag, arrangera en konsert med elever samt ge elever vid Arboga
Kulturskola möjlighet att vara förband i samband med våra konserter.
9. Verka för att ytterligare öka antalet medlemmar, exempelvis i samband med
konserter.
10. Se till att våra medlemmar i största möjliga utsträckning ges förmåner.
11. Utnyttja möjligheter till bidrag.
12. Medverka till att alla ungdomar under 18 år samt elever i Arboga kulturskola får
bevista våra konserter gratis i mån av plats.
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