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Namn 
 

Din professionella bakgrund  
 

Erfarenhet av styrelsearbete  
 

Frågor som engagerar dig 
 

Maria Blom 
 

Artist, musiker, låtskrivare 
 

Styrelseledamot i SAMI, tidigare 
ordförande i AMMOT, drivit eget 
skivbolag 
 

Rättvisa gager, en jämställd musikbransch, upphovsrätt 
 

Kaj 
Magnusson 
 

Heltidsmusiker sedan 70-talet. 
Stränginstrument, sång, 
Kompositör. 
 

Musikerförbundet (Styrelse 
avdelning 10), Musikcentrum Öst 
och Riks (ordförande, 
styrelsemedlem), Artister för fred 
(vice ordförande, styrelse) 
engagerad och utfört uppdrag år 
SKAP och YTF. 
 

Upphovsrätt, rimliga gager, pension, organisering för styrka,... 
 

Johan O W 
Hackman 
 

Frilansande sångare och musiker. 
Har både sjungit på operascener 
och spelat in i studio. 
 

Kassör i bostadsrättsföreningen jag 
bor i. 
 

Att verka för en allmän inställning att musik är ett hantverk 
man kan ta betalt för såsom vilken annan hantverkstjänst som 
helst. 
 

Patric Skog 
 

Gitarrist, producent och bitr. 
enhetschef Kulturskola. 
 

Medlem i SKAP, STIM, SAMI och 
Musikerförbundet, tidigare 
styrelseledamot i avd. 10 Sthlm. 
 

Brinner extra för upphovsrätt och hållbart företagande för 
musiker och kreativa yrkesgrupper. Alla som vill arbeta 
yrkesmässigt inom musik och kreativa näringar ska ha 
möjlighet att arbeta säkert, få en rimlig ersättning och en 
framtida pension. Vill också se ökade fortbildningsmöjligheter, 
då vår bransch står i ständig förändring. 

Bie Karlsson 
 

Gitarrist, sångare, kompositör, 
textförfattare och producent 
verksam sedan 1978. 
 

Erfarenhet av föreningslivet på lokal 
och riksnivå. 
 

Arbeta för att förbättra villkoren för dem som har hela eller 
delar av sin inkomst från scenen för levande musik. 
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Gustav Fagerström 
 

13års erfarenhet utav arbete som 
stagehand/scenbyggare/rigger/etc 
 

Har ingen erfarenhet, än så länge. 
 

Jag vill arbeta för att Stagehands (och 
annan scenpersonal) i Sverige skall 
kunna organisera sig fackligt och på så 
vis kunna utveckla och implementera 
arbetsmiljöarbete i en bransch som 
fram tills nu har vart ”vilda västern”. 

Lovisa Samuelsson 
 

Frilansar som musiker - spelar 
cello, piano, gitarr och sjunger; 
driver skivbolaget PACAYA records 
och är utbildad musikterapeut. 
 

Tidigare ordinarie styrelseledamot samt 
FM-delegat för Musikerförbundet, avd. 
väst. Suppleant i MCV. Styrelseledamot 
samt kassör i PACAYA records ekonomiska 
förening. 
 

Brinner för att stärka musikers 
rättigheter och för 
ett jämställt musikliv. 
 

Annika Fehling 
 

Sångerska, låtskrivare, gitarrist, 
konsertarrangör 
 

Kulturföreningen Roxys styrelse 2008 
 

Jämlik fördelning kvinnor/män inom 
musikbranschen, att få igång 
arrangörsledet med statliga bidrag för 
att få igång musikscenen igen med 
mer livemusik. bla. 

Karina Kampe 
 

Sångerska, låtskrivare, 
textförfattare 
 

Tidigare ordf avd Öst samt ledamot i 
Förbundsstyrelsen, Tidigare ledamot i 
SKAP 
 

Musikens viktiga plats i samhället, 
Gager, entreprenörskap, musik och 
hälsa, Musikens hus 
 

Kaya Ålander 
 

Sångerska, körledare, 
sångpedagog, gitarrist. 
 

suttit i Kyrkoråd, kyrkofullmäktige, och 
kyrkomötet. endast styrelsearbete i små 
ideella föreningar 
 

Jämställdhetsfrågor bl.a. 
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Frågor som engagerar dig 
 

Clara Cleo Cornell 
 

sångerska/artist, 
danspedagog, 
textförfattare, låtskrivare 
 

Avd Östs styrelse sedan 2008 (nuvarande 
ordförande), suppleant Förbundsstyrelsen 
sedan 2013 , arrangör/organisatör för såväl 
publika och interna arrangemang och projekt i 
flera organisationer. 
 

Diskrimineringsfrågor, jämställdhet, 
arrangörsutveckling, gager/intäkter 
och stöd till ett brett musikliv 
 

Lennart Zethzon Basist samt tidigare 
enhetschef för 
musikverksamheten på 
Studieförbundet 
Vuxenskolan Stockholms 
län. 

Ordförande i kulturföreningen Musikcentralen 
Tungelsta. Erfarenhet som avdelningschef i 
Studieförbundet Vuxenskolan Haninge-
Nynäshamn. 

Mitt fokus är på frågor som rör 
artister/band som ligger i 
mellanskiktet och behöver ett kliv till 
för att få det att fungera ekonomiskt. 
 
 

 


