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Verksamhetsberättelse för Gutebälgarna år 2018
Det gångna året, klubbens fyrtiofemte verksamhetsår sedan starten år 1974 var som
alltid fyllt av verksamhet. Detta ger sekreteraren anledning att som så många gånger förr
påpeka vilken glädje det är att skriva detta dokument. Detta vad gäller klubbens
verksamhet.
Vi har fortsatt vårt intensiva och mycket givande samarbete med Visby Folkdansgille
och Gotländska Folkdansringen samt Kulturens bildningsförbund.
Vi gjorde två resor detta år. Den första var till Knivsta där vi träffade medlemmarna i
Knivsta Folkdansgille och deras musikanter. Delar av klubben deltog tillsammans med
Gotländska Folkdansringen i Sverige-festen i Wismar, Tyskland.
Midsommarveckan var som alltid fylld av aktivitet.
Måndagen den 6/11 fick vi beskedet att vår medlem sedan tio år och föreningens kassör
Marianne Norrby mycket oväntat hade avlidit. Marianne lämnar ett stort tomrum hos
oss alla.
Möten
Styrelsen har hållit tre protokollförda möten under det gångna året 2018: 2018-01-05,
2018-02-28 och 2018-07-07.
Vi höll ordinarie föreningsmöte tisdagen 2018-03-06.
Vi höll extra föreningsmöte tisdagen 2018-11-20, då det var nödvändigt att välja ny
kassör.
Funktionärer
Föreningens funktionärer från och med ordinarie föreningsmötet (årsmötet) tisdag 201803-06 till och med det extrainsatta föreningsmötet tisdag 2018-11-20:
Uno Nährström, ordförande. Fredrik Lönngren sekreterare. Marianne Norrby kassör.
Gerd Ahlgren och Britt Ekström, styrelsesuppleanter. Lennart Torndahl och Bertil
Karlsson revisorer. Fredrik Lönngren, PR-Ombud. Uno Nährström, spelledare. Gerd
Ahlgren, vice spelledare.

Vid det extrainsatta föreningsmötet 2018-11-20 hade vi glädjen att välja in två nya
medlemmar. Nils Järlsäter valdes in som stödjande medlem och till föreningens kassör.
Ingvar Westöö valdes in som ordinarie medlem. Vi hade också nöjet att anta en
provapåmedlem i Lilly Broman. I övrigt utnyttjade vi tillfället till att göra tre förändringar i föreningens stadgar.
Värt att notera även att föreningen Gutebälgarna från den 3 dec. 2018 finns registrerad
vid Skattverket (se ovanstående org.nr).
Repetitioner
Gillet startade sin vårtermin måndagen den 8 januari. Vi startade vår egen tisdagen den
9 januari.
Vi har träffats för repetition enligt följande under år 2018: Med Visby folkdansgille 20
tillfällen under våren och 14 under hösten. Egna repetitioner har under våren varit 20
och under hösten 18. Utöver detta har vi repeterat med Gotländska Folkdansringen inför
bland annat Flors´ndagen och spelträffen i Sanda. Åtminstone fem repetitioner.
Summa 77 repetitionstillfällen.
Våra framträdanden under år 2018 uppdelat per månad:
Januari
Lördag 5/1 Deltog delar av klubben vid After Helg spel och dansträff i Halla Bygdegård. Ett återkommande arrangemang anordnat genom Gotlands Spelmansförbund.
Söndag 6/1 Var vi och Gotländska Folkdansringen engagerade i Rone Kyrka vid en
folkmusikgudstjänst och folkdansuppvisning.
Lördag 13/1 Var vi själva engagerade i Korsbygården Lärbro, där det arrangerades
Julgransskakning med ringlekar för barnen.
Februari
Lördag 10/2 Var vi engagerade vid ett privat årsdagsfirande i Etelhem Bygdegård.
Torsdag 22/2 Spelade vi på ett fullsatt Kupan Röda Korset med temat Musikunderhållning "Sjung med Gutebälgarna".
Mars
Lördag 3/3 Var vi engagerade vid ett privat årsdagsfirande i Follingbo Bygdegård.
9-11/3 Gjorde vi och Visby Folkdansgille en resa till Knivsta för musik och dansutbyte
med Knivsta Folkdansgille. Här gjorde vi ett gemensamt framträdande i Knivsta
kommunalhus. Vi tillbringade två härliga kvällar med gemensam dans, musicerande och
god mat.

Söndag 25/3 Hade vi ett eget engagemang i Othem Bygdegård. Musikunderhållning
med inslag av allsång "Sjung med Gutebälgarna".
April
Fredag 13/4 Var gillet engagerat för ett privat årsdagsfirande i Etelhem Bygdegård.
Maj
Tisdag 1/5 Gjorde gillet en uppvisning på kryssningsfartyget AIDAcara vid nya
kryssningskajen i Visby.
Lördag 26/5 Vi och Visby Folkdansgille samkväm med Nynäs Folkdansgille.
Tisdag 29/5 Spelade vi själva upp till gammeldans på utedansbanan vid Kappelshamn
Folkets Hus. Dansträffen arrangerades av PRO Seniordanslag genom Wenny Wizén. En
trots värmen mycket lyckad tillställning.
Juni
Fredag 1/6 Var gillet engagerat vid en privat årsdagsuppvaktning i Visby.
Onsdag 6/6 Var gillet engagerat vid Försvarsmuséet Tingstäde med Visby
Folkdansgille för uppvisning vid sedvanligt nationaldagsfirande.
Onsdag 6/6 Var gillet engagerat vid Vibblegården med Visby Folkdansgille för uppvisning vid sedvanligt nationaldagsfirande.
Söndag 10/6 Arrangerade Spelfolki, Gotländska Folkdansringen och Sanda församling
Sandastämman. Med musikgudstjänst i kyrkan och efterföljande spelträff i prästgårdsparken. Förutom att ackompanjera dansarna framförde vi ett eget program under
gruppframträdandena i prästgårdsparken.
Midsommarveckan
Tisdag 19/6 Uppvisningar på Åkermanska Seniorboende och Gråbo Äldreboende med
Visby Folkdansgille.
Onsdag 20/6 Uppvisningar på Roma Äldreboende och Syrengården Visby
Folkdansgille.
Fredag 22/6 Midsommarafton inleddes traditionsenligt med sillfrukost i Vita huset.
Under förmiddagen gjorde vi uppvisningar på Gotlands Sjukhem och Äldreboendet
Pjäsen med Visby Folkdansgille.
12.30 Avgick Majatåget (med oss musikanter på en hästdragen vagn) från Södertorg och
vidare genom Visby mot Paviljongsplan/Gotlandsänget där sedvanligt midsom-

marfirande tog vid. Vi spelade några allsångslåtar under stångens klädning. Vi spelade
till lekarna kring stången och gillet gjorde två uppvisningar denna eftermiddag.
Söndag 24/6 Gjorde gillet en uppvisning i Ekeby Mangsarve änge vid en friluftsgudstjänst.
Tisdag 26/6 Ett eget framträdande på Fridhem Prinsessan Eugenias sommarresidens vid
sammankomst med Länsföreningen Hjärt-Lung Gotland.
Juli
Söndag 8/7 Arrangerade Sudrets Spelmanslag, Burs Hembygdsförening, Burs Församling och Gotländska Folkdansringen Flors´ndagen i Burs kyrka med efterföljande
spelträff på prästgårdsplan. Gotländska Folkdansringen framförde några danser i kyrkan
och gjorde en uppvisning under eftermiddagen. Vi framförde ett eget program under
gruppframträdandena.
Onsdag 25/7 Var vi och Visby Folkdansgille engagerade vid en av Hemse Hembygdsförenings musikkvällar på Högby Äng.
Torsdag 26/7 Musikbytet spelträff på Ekevikens Camping. Arrangerad av Anders Björn
med familj, Familjen Ekström och Uno Nährström. En mycket lyckad träff med allt från
medeltidsmusik till mera poppiga tongångar.
Söndag 29/7 Var vi och gillet engagerade vid Fårö Hembygdsförenings sommarfest vid
Nantens kvarn.
Augusti
Fredag 10/8 Gjorde gillet en uppvisning på Äldreboendet Fältgatan 77.
16-20/8 Delar av klubben deltog i Gotländska Folkdansringens resa till Wismar för den
där hållna Sverige-festen. Framträdanden gånger flera på gator, torg och scen.
Lördag 25/8 Firade Visby Folkdansgille sitt 70-års jubileum i Halla bygdegård.
September
Söndag 9/9 Var vi engagerade för musikunderhållning vid Norrlanda Fornstuga, vilket
var delmål och soppstation för motionscykelloppet Gotland 360. Under några förmiddagstimmar passerade ca 600 cyklister.
Oktober
Onsdag 18/10 Hade vi ett engagemang på Kupan (Norra Hansegatan) med musik och
allsång.

November
Torsdag 29/11 Spelade vi vid vår vän Marianne Norrbys begravning i Slite Kyrka.
Summering framträdanden
Egna: 12
Med Visby Folkdansgille: 18
Med Gotländska Folkdansringen: 3
Summerat blir det 33 framträdanden under det gångna året 2018.
Styrelsen vill härmed tacka alla föreningens medlemmar för det gångna verksamhetsåret.

………………………………
Fredrik Lönngren, sekreterare

………………………………
Nils Järlsäter, kassör

…………………………….
Uno Nährström, ordförande

