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Verksamhetsberättelse för 2019
Årsmötet hölls söndag 10 mars i Spellokalen på Storgatan 78.
22 medlemmar var närvarande och årsmötet avslutades med rotsakssoppa, smörgås,
kaka och kaffe, gemenskap och musik.
Förtroendevalda
Styrelsen har bestått av Börje Norqvist, ordförande, Christel Ness, vice ordf., Inga-Britt Hultmar,
kassör och sekreterare, Hilding Gustafsson och Lars-Göran Hultmar.
Styrelsen har haft6protokollförda sammanträden, 20 januari, 24 februari, konstituerande möte 10
mars, 5 maj, 5 juli, 10 november, samt en del telefonkontakter.

Musikalisk ledare
har varit Lars-Göran Hultmar.

Revisorer
Vi årsmötet 2019 valdes Lars-Göran Norén, Revisorskompaniet, till ordinarie revisor tillsammans
med Göran Forsell och med Sixten Lundberg som ersättare.

Valberedningen
har utgjorts av styrelsen.

Verksamhet
Hela eller delar av Dragspelsklubben har deltagit vid följande arrangemang.
26 januari
Spelmansstämma i Rökå
16 februari
Spelträff i Rökå tillsammans med Lycksele dragspelsklubb.
10 mars
Årsmöte
31 maj – 2 juni Spelmansstämma i Rökå
3 juli
Göta och Verner, musikkafé
7 juli
Uppvaktning av Tore Sjöberg som fyllde 100 år
28 aug
Höstupptakt i Nölviken i Länkarnas stuga
28 nov
Adventskafé i församlingshemmet
Den planerade konserten med Mauri Eira, Mona Stjerndorff och någon till fick ställas in p.g.a.
sjukdom. Likaså ställdes det förslagna 10-årsfirandet in p.g.a. för litet intresse för planerad aktivitet.
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Spelmansstämmorna i Rökå
Januaristämman, sista lördagen i januari är Rökåbygdens eget arrangemang men där MDK
samverkar bl.a. genom att sponsra annonsen i Norran.
Dragspelsklubbens egen stämma, genomfördes även i år i Rökå, men nu i månadsskiftet maj/juni
vilket visade sig vara en bra tidpunkt. Samarbete skedde med Rökåbygdens byaförening och
Svenska kyrkan som svarar för den avslutande gudstjänsten på söndag samt ABF och Malå
kommun

Dragspelskurser mm
Under året har MDK genomfört 2 dragspelskurser i samband med dragspelsstämmorna i januari och
maj/juni, med 4 deltagare på vardera kursen. Snabbkulturbidrag erhölls från Malå kommun med 3
000 kr för vardera kursen. Kursledare Mauri Eira och Mona Stjerndorff.
Ett dragspelsmöte genomfördes i Lycksele, med MDK som arrangör tillsammans med Lycksele
Dragspelsklubb och SV. Vid mötet diskuterades dragspelets framtid, nyrekrytering av musiker,
behov av kurser och utbildning mm.

Övrigt
I augusti besökte Börje Norqvist, Britt-Marie Lundqvist, Inga-Britt och Lars-Göran Hultmar Malås
vänort Medvehzgorsk, helt på privat initiativ. Under besöket diskuterades möjligheten till samarbete
mellan Malå kulturskola och Medvehzgorsk musikskola och dessutom initierades en kurs i svenska
som påbörjades nästan direkt. Malå Dragspelsklubb har en ständig inbjudan att besöka vänorten.

Övningslokal
Benny Larsson fortsätter 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 35 vuxna betalande medlemmar och 1 hedersmedlem, en
minskning med 6 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,
Rökåbygdens byaförening och ABF för gott samarabete under 2019.
Malå den 8 mars 2020

Börje Norqvist

Hilding Gustavsson

Christel Ness

Inga-Britt Hultmar

Lars-Göran Hultmar
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