Verksamhetsberättelse för år 2017

Inledning
Det gångna året (klubbens 44:e sedan starten år 1974) var som alla våra verksamhetsår intensivt. Till sekreterarens glädje har han alltid kunnat inleda verksamhetsberättelsen med en formulering liknande detta, och alltså inte något undantag i år. Detta gör
att uppgiften att skriva dokumentet i år som alltid blir till en glädje.
Vårt intensiva och mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille och Gotländska Folkdansringen har fortsatt i oförminskad takt.
Vi kan se tillbaka på många höjdpunkter under det gångna året.
Musikbytet på Ekevikens Camping (Fårö) var en. Denna av Uno Nährström, Familjen
Ekström och Anders Björn arrangerade spelträff samlade i år musikanter (varav några
var med också år 2016) från så vitt skilda genrer som folkmusik, medeltidsmusik,
visa och jazz.
Midsommarveckan var som alltid intensiv.
Föreningen har haft åtta medlemmar (samt mycket glädjande en aspirant sedan den
gångna hösten) under det gångna verksamhetsåret.
Styrelsen har haft följande sammansättning.
Uno Nährström ordförande. Fredrik Lönngren sekreterare. Marianne Norrby kassör.
Styrelsesuppleanter: Gerd Ahlgren och Britt Ekström. Revisorer: Lennart Torndahl
och Bertil Karlsson. PR ombud: Fredrik Lönngren. Uno Nährström, spelledare. Gerd
Ahlgren, vice spelledare. Uno Nährström är också klubbens musikarrangör.
Styrelsen har hållit två protokollförda möten 2017-01-10 och 2017-07-06
Vi har haft ett föreningsmöte 2017-03-10 och ett extrainsatt föreningsmöte 2017-1003. Det sistnämnda behandlade slutligt beslut om Dragspelsgalan nedläggning.
Litet fakta om våra nätplatser
Vid skrivande stund (2018-02-03) har nittio personer markerat att de gillar vår sida på
Facebook. Vi använder den framförallt till information om våra aktiviteter. T ex datum för framträdanden och inbjudan till egna evenemang.
Hemsidan är välbesökt och alltid aktuell. Det samma gäller för Dragspelsgalans sida,
som dock är uppsagd och släcks ned i början av februari 2018 då abbonnemanget löper ut.

Framträdanden

Januari
Lördagen den 7/1 Arrangerade Gotlands Spelmansförbund After Helg spel och dansträff i Halla bygdegård. Delar av klubben deltog här med ett eget program under
gruppframträdandena. Mycket trevligt och välbesökt arrangemang.
Lördagen den 14/1 var vi engagerade vid Julgransskakningen på Korsbygården i Lärbro kl. Vi spelade till ringlekarna och under kaffet. Uppskattat evenemang i en fullsatt
Korsbygård.
Mars
Lördagen den 4/3 arrangerade vi vår Dragspelsgala för elfte året i följd. Denna gång
på ett näst intill fullsatt Rondo i Klintehamn.
Deltagande artister var (förutom vi Gutebälgare): Elvira Hall och Ingrid Rodebjer
från Kyrkbinge Spelmanslag. En folkmusikgrupp på kulturskolan vilka förvaltar det
gotländska folkmusikarvet.
Trio NLD: Livet Nord-fiol och sång (årets artist på folk och världsmusikgalan 2015).
Lisa Eriksson Långbacka (årets dragspelare 2014), dragspel och sång och Johanna
Dahl (medverkat i dans och teateruppsättningar på Stadsteatern i Göteborg och Stockholm), cello och sång. Tre starka personligheter från den svenska musikscenen. Deras
repertoar har influenser från folkmusik, klassisk musik, pop, världsmusik och tango.
Kallis Bengtsson: En av Sveriges idag främsta konsertaccordeonister inom den klassiska musiken.
Efter galan fortsatte vi samvaron med lite ”efterfest” på restaurang Ching Chong i
Visby.
Onsdagen den 22/3 var vi och Gotländska Folkdansringen engagerade vid Dans- och
musikcafé på Folkan i Hemse. Folkdansringen inledde med en uppvisning och i anslutning härtill, efter viss instruktion, fanns möjlighet för publiken att delta. Efter
fikapausen gjorde Jonas Söderström ett bejublat soloframträdande på Durspel. Sudrets spelmanslag gjorde ett framträdande innan vi alla samlades på scenen för ett avslutande allspel.

April
Lördagen den 1/4 hade vi och Visby Folkdansgille en träningsdag i Follingbo Bygdegård.
Tisdagen den 23/5 var Visby Folkdansgille engagerade för en uppvisning ombord på
kryssningsfartyget Aida Cara. Här fick vi åka barkassbåt ut till fartyget som låg utanför hamnen.
Juni
Tisdagen den 6/6 hade vi och Visby Folkdansgille tre engagemang under nationaldagen. Först på Tingstäde försvarsmuseum i och med deras nationaldagsfirande. Här
fick vi lyssna till GotlandsMusikens blåsorkester. Andra engagemanget var på Vibble
Gård i Västerhejde. Vi avslutade kvällen med folkdansuppvisning ombord på
kryssningsfartyget Aida Cara´s soldäck.
Söndagen 11/6 Sandastämman. Arrangerad av Gotlands Spelmansförbund, Gotländska Folkdansringen och Sanda Pastorat. Folkldansringen gjorde en uppvisning och vi
framförde ett eget program under gruppspelet.
Tisdagen 20/6 gjorde VFG uppvisningar på Åkermanska Huset och Gråbo Dagcentral.
På kvällen var det dags för vårt tredje framträdande på Aida Cara.
Onsdagen den 21/6 gjorde VFG uppvisningar på Roma Äldreboende och Syrengården.
Midsommaraftonen 23/6 inleddes traditionsenligt med sillfrukost i Vita Huset (Iogt´s
lokal på Länna). Efter en kort träning gjorde VFG uppvisningar på Gotlands Sjukhem
och Seniorboendet Pjäsen under förmiddagen.
12.30 startade Majatåget från Södertorg. Vi musikanter satt på en hästdragen vagn.
Framme vid Paviljongsplan bestod tåget av kanske tvåhundra blomsterförsedda personer.
Vi framförde ett eget program medan Majastången förbereddes.

Under eftermiddagen gjorde VFG två uppvisningar och konferencieren Thomas
Jankert höll i lekarna kring stången.
Söndag 25/6 avslutade vi traditionsenligt den intensiva veckan med uppvisning på
Mangsarve änge i Ekeby. Det dåliga vädret gjorde att friluftsgudstjänsten denna gång
fick vara i bygdegården.
28/6 på kvällen var Gotländska Folkdansringen engagerade för uppvisning på Hemse
Folkhögskola i och med den av Gotlands Spelmansförbund, Gotländska Folkdansringen, Hemse Folkhögskola mfl arrangerade Zornmärkesveckan. Folkdansringen inledde kvällen. Efter uppvisningen var det allmän dans innan paus. Efter pausen var
det en liten ministämma med deltagande spelmän från när och fjärran.
Juli
1/7 Flors´ndagen var i år flyttad till Hemse Folkhögskolas Gullinsal. Gotländska
Folkdansringen samlades för träning kl 10.00. Kl 13.00 hälsade Jan Lundqvist deltagare och publik välkomna till årets Flors´ndag vilken denna gång var en riksspelmansstämma. Gotländska folkdansringen gjorde en uppvisning. Vi framförde ett eget
program. Därefter vidtog den del då alla pristagare från den gångna veckan fick sina
priser (Jonas Söderström fick bronsmärke). De nykorade riksspelmännen (varav Owe
Rohnström var en) framförde varsin låt.
Söndagen den 2/7 uppvaktade vi vår kassör i föreningen som dagen innan fyllt 70.
Onsdagen den 12/7 var vi och Visby Folkdansgille engagerade vid ett privat årsdagsfirande.
Onsdagen den 19/7 var VFG engagerat på Högby Äng i Hemse i och med en av Hemse Hembygdsförening arrangerad musikkväll.
Torsdag 27-Fredag 28 arrangerade Uno Nährström, Anders Björn och Britt Ekström
med familj årets musikbytesträff på Ekevikens Camping (Fårö). Deltagande spelmän
samlades under torsdagseftermiddagen och musicerandet kom igång direkt. Efter
middagen var det gruppframträdanden i Kalles lada. Vi fick lyssna till allt från medeltidsmusik, jazz, folklåtar, visor och en del pop. En mycket givande kväll.
Under fredagseftermiddagen spelade vi Gutebälgare upp vid sjöräddningsmuséet. Anders Björn ledde allsången.

Augusti
Tisdagen den 8/8 gjorde VFG en uppvisning på Solrosen i Visby

September
Lördagen den 9/9 underhöll vi vid depåstoppet vid Västergarns gamla basarplats för
Cykelloppet Gotland 360. Ca 500 cyklister passerade under förmiddagstimmarna. Ett
mycket trevligt och uppskattat arrangemang.
Oktober
Torsdagen den 5/10 hade vi ett eget engagemang på ett fullsatt Träffpunkt Kupan
(Norra Hansegatan) i Visby.
November
Lördagen den 11/11 medverkade vi och VFG vid ett privat årsdagsfirande på Tofta
Strandpensionat.
Summa offentliga framträdanden:
Egna 7
Med VFG 18
Med Gotländska Folkdansringen 3
Summa 28 framträdanden under år 2017 om sekreteraren har räknat rätt.
Repetitioner
Under det gångna året repeterade vi sammanlagt åttiotvå gånger. Dessa fördelar sig
som följer:
Under våren:
Egna 20 st
Med VFG 20 st
Med Gotländska Folkdansringen 5 st

Under hösten:
Egna 20 st
Med VFG 17 st
Vi kan se tillbaka på ett givande och intensivt verksamhetsår 2017. Vi i styrelsen vill
tacka alla föreningens medlemmar och alla våra samarbetspartners för det gångna
verksamhetsåret och vi ser fram emot det i skrivande stund redan påbörjade 2018.

Fredrik Lönngren, sekreterare.

Marianne Norrby, kassör

Uno Nährström, ordförande

