Verksamhetsberättelse för 2014
Årsmötet hölls söndag 9 mars 2013 på Församlingshemmet. 25 medlemmar var närvarande och de
bjöds på bjöds på kaffe och smörgås efter förhandlingarna. För underhållningen svarade Hendry
Sjöström och Rune Fryklund.

Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Börje Norqvist, ordförande, Stefan Sjöström, vice ordf., Mona Eriksson, kassör,
Inga-Britt Hultmar, sekreterare, och Sture Brännlund. Ersättare Britt-Marie Sellman och Annika
Gustafsson.
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden, (13 jan., 6 mars, 22 april – 2 möten, 23 juni,
8 sept, 20 okt. och 24 nov.) samt en hel del telefonkontakter.

Musikaliska ledare
Har varit Lars-Göran Hultmar, Rune Fryklund som även adjungerats till styrelsen, samt Björn
Sivertsen.

Revisorer
har varit Alf Holmström och Marianne Johansson med Hilding Gustafsson som ersättare.

Valberedning
Har utgjorts av Lars-Göran Hultmar, Rune Fryklund och Anders Gustavsson.

Verksamhet
Hela eller delar av Dragspelsklubben har deltagit vid olika framträdanden:
25 januari
Spelmansstämma i Rökå
15 februari Lunchunderhållning på Malåborg,
27 februari Musik-/ allsångskafé i församlingshemmet
25 maj
Byske EFS - musikkafé
6 juni
Nationaldagen, Våravslutning med åk 3, åk 4 spelade på Hembygdsgården
7 juni
Markandsspelning – åk 3-eleverna.
20 juni
Midsommarfirande – delar av MDK har underhållit både i Sorsele och i Slagnäs
25 juni
Rökå - musikkafé
27 juni
Lapland ultra invigning. ”Kul med dragspel” åk 4 medverkade
12 juli
Arjeplog – ”Kul med dragspel” åk 3 och 4, uppträdande på torget och på
Vaukagården
20 juli
Ersmarks kyrka - musikkafé
22 juli
Spelstämma på Sagabiografen Adak
2 juli
Göta och Verner, musikkafé
30 juli
Göta och Verner, musikkafé
2 aug
Spelmanstämma i Malå på hembygdsgården
21 sept
Grill – och gemenskapskväll i Nölviken
26 okt
Kokträsk – vi minns Halvar Larsson
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10 nov
16 nov
7 dec
22 nov
28 nov
28 nov

Konsert i kyrkan med Petri Makkonen
Arjeplog Folketshus – hela klubben även barnen
Konsert med ”Kul med dragspel” på Malåborg.
Musikkafé i Rökå i samband med Konst- och hantverksveckan.
Spelning på Konsum
Lunchmusik i Rökå i samband med Konst- och hantverksveckan.

Spelmansstämma i Malå
Lördagen den 2 augusti anordnade MDK sin första egna spelmansstämma. Den hölls på
Hembygdsområdet i Malå och hela arrangemanget skedde i samarbete med Malå Hembygdsförening
sam ställde upp med både personal och upplät sina hus. Övriga samverkande parter var Bennys Gräv,
Silvos åkeri, Malå Järn & färg, Sjöbacka gård, Malå kommun och ABF.
Vädret var fantastiskt och helt på vår sida. Till stämman kom dels Petri Makkonen från Finland och
dels Andrej Dmitrichenko från Medvezhegorsk som båda hade med sig ungdomar från sina respektive
länder och bjöd på fantastisk musik av sina elever.
Det blev ett allt igenom lyckat och uppskattat arrangemang och vi har beslutat att genomföra en
stämma även 2015, samma helg, men då börja redan på fredag kväll.

”Kul med dragspel”
Verksamheten har fortsatt och under 2014 har ungefär 30 elever deltagit. Vi har nu haft barn från åk 3,
4 och 5 i undervisning som skötts av Rune Fryklund och Börje Norqvist. Eleverna har vid flera tillfällen
deltagit i våra musikarrangemang där de visat upp sina nyvunna kunskaper.
Under året har vi lite smått börjat titta på möjligheter att söka stipendier för vår verksamhet med
barnen.

Dragspelskurs för vuxna
Den under 2013 påbörjade kursen har fortsatt och fått några nya deltagare. De har snabbt tillägnat sig
kunskap och ingår redan i klubbens ordinarie grupp. Börje Norqvist och Lars-Göran Hultmar har varit
ledare för den gruppen.

Övningslokal
Klubben har en bra sponsor i Benny Larsson. Han tillhandahåller spellokalen gratis med motorvärmare
och dessutom får vi låna hans minibuss när vi behöver.
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Medlemmar
Dragspelsklubben har under året haft 65 vuxna (minskning med 1) betalande medlemmar och 21
betalande barn (ökning med 9). Flera av barnen i ”Kul med dragspel” och deras föräldrar är nu
medlemmar i klubben.

Ekonomi
Ekonomisk redovisning sker i särskild rapport.

Slutord

Malå Dragspelsklubb arbetar för att sprida kunskap om dragspelsmusik och
att föra traditionen vidare till den yngre generationen. De unga musikerna har
allt mer börjat bli en del av klubbens verksamhet liksom de vuxna nybörjarna
och det är med glädje vi konstaterar att vår målsättning är på väg att
uppfyllas. Vi hoppas att de ska känna glädje och inspiration för fortsatt
musiserande.
Malå Dragspelsklubb vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat
vårt arbete.
Ett särskilt tack till bennys gräv, Malå Församling, Malå Hembygdsförening, ABF,
Studieförbundet Vuxenskolan för gott samarabete under 2014.
Malå den 15 februari 2015

Börje Norqvist

Stefan Sjöström

Sture Brännlund

Mona Eriksson

Inga-Britt Hultmar
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