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Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Årsmötet hölls söndag 8 mars i Spellokalen på Storgatan 78.  
12 medlemmar var närvarande och årsmötet avslutades med soppa, smörgås, kaffe och 
kaka, musik och gemenskap.  
 

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 haft 5 protokollförda sammanträden, 12 januari, 1 mars, konstituerande möte 8 mars, 30 
maj, vid grillplatsen i Nölviken, 8 november, samt en del telefonkontakter. 

Musikalisk ledare  
har varit Lars-Göran Hultmar. 

Revisorer   

Ordinarie revisor Lars-Göran Norén, Revisorskompaniet, tillsammans med Göran Forsell med Sixten 
Lundberg som ersättare.  

Valberedningen 
har utgjorts av styrelsen.  

Verksamhet 
Hela eller delar av Dragspelsklubben har deltagit vid följande arrangemang.  
25 januari Spelmansstämma i Rökå – 15-års jubileum 
Alla övriga arrangemang har ställts in på grund av pandemin – Covid-19. 
 
Under början av året genomfördes några få spelträffar och nybörjarkursen fick inställas efter ett par 
träffar. 

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, som var planerad till sista helgen i maj i Rökå, fick vi lov att ställa in 
på grund av pandemin. 

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.  
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Medlemmar 
Dragspelsklubben har under året haft 32 vuxna betalande medlemmar och 1 hedersmedlem, en 
minskning med 2 medlemmar. 

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning sker i särskild rapport. 
 

Slutord 

På grund av den rådande pandemin har verksamheten till största delen legat 
nere men vår förhoppning är att den snart ska vara över så att vi kan 

återuppta verksamheten i någon form och därmed 
fortsätta att sprida glädje med vår musik. 

Vi vill verkaför att dragspelsmusiken och dess tradition förs vidare till nya 
grupper och musiker. Bland annat spelas musik från Malå i vänorten 

Medvehzgorsk.  
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, Rökåbygdens byaförening och ABF 

för gott samarabete under 2020 
 

 
Malå den 30 mars 2021 
 
 
 
Börje Norqvist   Hilding Gustavsson 
 
 
 
 
Christel Ness    Inga-Britt Hultmar   
 
 
 
 
Lars-Göran Hultmar 


