Verksamhetsberättelse för 2013
Årsmötet hölls söndag 3 mars 2013 på Församlingshemmet. 22 medlemmar var närvarande och
de bjöds på bjöds på kaffe och smörgås efter förhandlingarna.
Spelade någon på årsmötet eller förekom någon annan aktivitet?????

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 7 protokollförda sammanträden, (11 febr., 13 mars, 10 april, 20 maj, 12
sept., 8 okt. och 3 dec.) 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:
26 januari
Spelmansstämma i Rökå
28 febr
Musikkafé i Församlingshemmet
Mars
????
2 april
Musikstund på Miklagård
9 april
Våffelkalas på Änglagård
11 april
Allsångskväll i Rökå
31 maj
Vårkonsert tillsammans med barnen i ”Kul med dragspel”
30 juni
Lainejaurudden – avslutning på projektet ”Kom till oss”
3 juli
Musikkafé Museum Göta och Verner
25 juli
Spelmansstämma i Adak
31 juli
Musikkafé Museum Göta och Verner
16 aug
Ersmarks kyrka
31 aug
Offentlig avslutning på projektet ”Dragspelsmusik – kulturskatt i gruvriket
15 okt
Musikkafé med Åke Swahn
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”Kul med dragspel”
Från och med januari 2013 övergick den under hösten 2012 startade verksamheten bland
eleverna i årskurs 3 från projektet till egen regi. 20 elever deltog under vårterminen. Eleverna har
vid flera tillfällen deltagit i våra musikarrangemang där de visat upp sina nyvunna kunskaper.
Under höstterminen fortsatte 12 elever. Dessutom hölls en introduktion i oktober för de nya
eleverna i årskurs 3, vilken ledde till att 15 elever börjar i ”Kul med dragspel” januari 2014.

Dragspelskurs för vuxna
Under hösten har även en grupp på 6 vuxna mellan 25 och 50 år börjat en separat dragspelskurs
under ledning av Börje Norqvist och Lars-Göran Hultmar.

Leaderprojektet
Projekttiden förlängdes till 31 oktober och lördagen den 31 augusti hölls en offentlig avslutning
på Malåborg där 114 personer deltog. Flera av de i projektet ingående musikerna deltog. På
kvällen fortsatte arrangemanget med middag för speciellt inbjudna gäster där 55 personer deltog.
Projektet slutredovisades i december och vi kan konstatera att 43 musiker har dokumenterats och
tillsammans har de bidragit med 437 kompositioner. Östen Dahlberg, grundare av Sagabiografen
i Adak, har ensam bidragit med 219 kompositioner. Alla originalnoter samt alla bearbetade noter
har digitaliserats. Dessutom har Hendry Sjöström specialarrangerat 20 Malåkompositioner för
dragspelsklubben.
Allt material kommer att samlas på DAUM (Dialekt-, ortsnamns och folkminnearkivet i Umeå).
Dessutom kommer material att finnas tillgängligt även på Skellefteå museum och Västerbottens
museum i Umeå. Hela projektet med resultat finns i separat slutrapport.

Medlemmar
Dragspelsklubben har under året haft ???? betalande medlemmar. Flera av barnen i ”Kul med
dragspel” och deras föräldrar är nu medlemmar i klubben.

Övrigt
Spelövningarna har under året flyttats till personalrummet i f.d. Norrkomponenter på Storgatan,
lokaler som idag ägs av Benny Larsson.

Ekonomi
Ekonomisk redovisning sker i särskild rapport.
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Slutord

Malå Dragspelsklubb arbetar för att sprida kunskap om dragspelsmusik
och att föra traditionen vidare till den yngre generationen, en målsättning
som vi med glädje konstaterar uppfylls mer och mer. Förhoppningen är
att de unga musikerna ska bli en del av klubben och känna glädje och
inspiration till fortsatt musiserande.
Malå Dragspelsklubb vill rikta ett stort tack till alla som på olika sätt
stöttat vårt arbete.
Ett särskilt tack till Malå Församling, ABF, Studieförbundet
Vuxenskolan och olika föreningar för gott samarabete under 2013.

Malå den 9 mars 2014

Börje Norqvist

Stefan Sjöström

Sture Brännlund
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