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Verksamhetsberättelse för 2021 
 

Årsmötet hölls tisdag 29 juni i Rökå, vid Stures grill, utan för Byarnas hus.  
13 medlemmar var närvarande och årsmötet avslutades med mat, 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 4 protokollförda sammanträden: 30 mars, 12 juni, 29 juni i Rökå – konstituerande 
möte, 7 december. 

Musikalisk ledare  
Rune Fryklund har varit ledare för söndagsträffarna. 
Lars-Göran Hultmar ledare för nybörjargruppen. 

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

Valberedningen 
har utgjorts av styrelsen.  

Verksamhet 
En höstträff ordandes i Nölviken den 6 oktober. I övrigt har endast några få spelträffar kunnat 
genoföras p.g.a. de restriktioner som den fortsatta pandemin medfört. 
 

Spelmansstämmorna i Rökå 

Ingen av spelstämmorna kunde genomföras p.g.a. pandemin. 

Övningslokal 

Benny Larsson fortsätter att sponsra klubben med gratis lokal och tillgång till motorvärmare i 
fastigheten på Storgatan 78. Tyvärr har klubben bara sporadiskt kunnat nyttja lokalen..  

 
Medlemmar 
Dragspelsklubben har under året haft 25 vuxna betalande medlemmar och 1 hedersmedlem, en 
minskning med 7 medlemmar. 

Ekonomi 
Ekonomisk redovisning sker i särskild rapport. 
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Slutord 

På grund av den rådande pandemin har verksamheten till största delen legat 
nere. Vår förhoppning är att nu restriktionerna hävts kunna 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.  

 
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 och Malå kommun för gott samarabete under 
2020. 

 
 
Malå den 15 mars 2022 
 
 
 
Börje Norqvist   Hilding Gustavsson 
 
 
 
 
Christel Ness    Inga-Britt Hultmar   
 
 
 
 
Lars-Göran Hultmar 


