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Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Årsmötet hölls söndag 11 mars i Spellokalen på Storgatan 78. 22 medlemmar var närvarande och 
årsmötet avslutades med mat – paj från ”Mat till kalas” i Sandsele, gemenskap och musik.  

Förtroendevalda 
Styrelsen har bestått av Börje Norqvist, ordförande, Christel Ness, vice ordf., Elsa Wiklund, kassör, 
Inga-Britt Hultmar, sekreterare och Hilding Gustafsson. Vid årsmötet 11 mars 2018 och medlemsmöte 
25 mars fastställdes ny stadga angående antalet ledamöter i styrelsen – 5 ledamöter.  
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, 10 januari, 26 februari, konstituerande möte 12 
mars, 7 april, 31 maj, 5 juli, 10 augusti, 12 oktober och 2 december samt en del telefonkontakter. 

Musikaliska ledare  
Lars-Göran Hultmar, som även varit adjungerad till styrelsen. 

Revisorer   
Göran Forsell och Alf Holmström med Britt-Marie Sellman som ersättare. 

Valberedningen 
har utgjorts av Lars-Göran Hultmar och Britt-Marie Sellman.  

Verksamhet 
Hela eller delar av Dragspelsklubben har deltagit vid olika framträdanden vilka har varit något färre än 
föregående år: 
       27 januari Spelmansstämma i Rökå 
       24 februari Speldag i Kattisavan tillsammans med Lycksele och Sorsele dragspelsklubbar 
       11 mars Årsmöte  
  11-13 maj Resa till Brönnöysund – Lovön, för träff och spelning tillsammans med 

Brönnöysunds dragspelsklubb. 
        6 juni Nationaldagsfirande på Hembygdsgården 
8 – 10 juni Spelmansstämma i Rökå 
       9 juni ”Prova-på” dragspel, i Rökå 
       4 juli Göta och Verner, musikkafé 
     13 september Höstupptakt i Nölviken  
28-29 september Dragspelskurs i Sorsele med MDK som arrangör. 
 
Spelövningar, torsdagskvällar under både båda terminerna. 
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Spelmansstämman  

Malå kommuns beslut att stänga Nölviken gjorde att klubben bestämde, med kort varsel, att flytta 
stämman till Rökå.  En lyckad satsning. Mer folk totalt än tidigare och även fler musiker. Alla mycket 
belåtna med arrangemanget, platsen och tiden på året, som ändrats från augusti till 2:a helgen i juni. 
Förmodligen beroende bland annat på att det redan finns en tradition av att åka på stämma till Rökå. 
För klubben innebar det dessutom mindre arbete och färre kostnader.  

Flaggning 

Klubbens 2-åriga uppdrag att sköta flaggningen på kommunens flaggstänger löpte ut 30/3 2018. För 
uppdraget har klubben erhållet 20 000 kr/år.  

Norgeresan 

14 klubbmedlemmar deltog i resan, där Brönnöysunds dragspelsklubb bjöd på båtresa mellan 
Brönnöysund och Lovön. I samband med kvällens middag spelade båda klubbarna var för sig och 
tillsammans. Både efter ankomsten på lördag och på söndag morgon fanns tid för musik och 
promenader i den vackra naturen. Resan skedde efter inbjudan från den norska klubben.  

Övningslokal 

Benny Larsson fortsätter, som tidigare, att sponsra klubben med gratis lokal och tillgång till 
motorvärmare i fastigheten på Storgatan 78. Här har klubben haft sina spelövningar, sammanträden 
mm.  

 
Medlemmar 
Dragspelsklubben har under året haft 41 vuxna betalande medlemmar, + 1 hedersmedlem. En 
minskning med 5 medlemmar.  

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning sker i särskild rapport. 
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Slutord 

Malå Dragspelsklubb fortsätter att sprida glädje med sin musik och verkar för 
att dragspelsmusiken och dess tradition förs vidare. Bland annat spelas musik 
från Malå i vänorten Medvezhegorsk och förhoppningen är att den också ska 

spridas vidare till andra intresserade. 
 

Malå Dragspelsklubb vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt stöttat 
vårt arbete under det gångna året.  

Ett särskilt tack till bennys gräv, Malå kommun, Malå Församling och ABF för gott 
samarabete under 2018. 

 
 
Malå den 10 mars 2019 
 
 
 
 
Börje Norqvist   Elsa Wiklund 
 
 
 
 
Christel Ness    Inga-Britt Hultmar  
 
 
 
 
Hilding Gustafsson  
 
 
 
 
 
 


