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Verksamhetsplan 

2015 
 

Klubbens ändamål och uppgift 

 Föreningen ska främja musiklivet inom Malå med omnejd.  

 Föreningen ska samla och stötta dragspelare och andra intresserade musiker. 

 Föreningen ska genom kursverksamhet ge fler människor möjlighet att lära sig spela 
dragspel. 

 Föreningen ska arrangera eller stödja aktiviteter och arrangemang som syftar till att öka 
intresset för dragspelsmusik. 

 Föreningen ska arbeta för att dokumentera och bevara tidigare musikers verk (främst 
inom Malåbygden). 

 Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer som verkar inom 
kulturområdet. 

 Föreningen är religiöst och politiskt obunden. 
 

Mål för 2015 
Samarbeten 
Det påbörjade arbetet ”Kul med dragspel” bland barn i åk. 3, 4 och 5 bedrivs i ABFs regi. 
Likaså även klubbens spelövningar. 
 
Andra samarbetsparter är Svenska kyrkan, Rökå Filadelfia, Vänortsföreningen 
Medvezhegorsk, Rökåbygdens byaförening, Malå kulturförening, m.fl. byaföreningar. 

 
Det här vill vi: 

 Fortsätta med de samarbeten som redan etablerats och etablera nya. 

Medlemsutveckling 

Det här vill vi: 

 Öka antalet medlemmar ytterligare genom aktiv medlemsvärvning i samband med våra 
aktiviteter.  
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Styrelsearbete 

För att kunna bedriva en fungerande och framgångsrik verksamhet behöver styrelsen själv 
utvecklas.  
Det här vill vi: 

 Genomföra minst 4 styrelsemöten 

Marknadsföring 

Vi behöver synliggöra vår verksamhet på olika sätt och i olika sammanhang. 
Det här vill vi: 

 Använda både hemsidan och Facebook för marknadsföring. 

 Presentera alla våra aktiviteter på kommunens kalender. 

 Affischera både i samhället och i de större byarna före varje aktivitet. 

 Vid varje aktivitet presentera föreningen och informera om möjlighet till medlemskap.  

 Använda Rollup vid alla spelningar och ev. annat marknadsföringsmaterial. 

 Använda inköpta skjortor vid alla spelningar. 

Aktiviteter 

 Spelövningar varje torsdag  
 Fortsätta arbetet med ”Kul med dragspel” i åk 3 – 5. 
 Fortsätta kursverksamhet för vuxna nybörjare. 
 31 januari Delta som medarrangör vid Spelmansstämman i Rökå.  
 15 februari Årsmöte 
 27 februari Allsång på Församlingshemmet 
 13 april Musikkafé i Kusmark 
 Maj/juni Våravslutning  
 Juli  Sagaveckan – spelstämma 
 Juli  Kafékvällar på Göta och Verner 
 31 juli –2 aug Spelmansstämma på Malå hembygdsområde 
 Hösten/våren 15 Berättarföreställning kring några musiker ur projektet 
 December Adventskafé 
 Ytterligare aktiviteter kan tillkomma. 
 Studiecirkel för att ta fram material till berättarföreställningen. 

 


