Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2015
Styrelsen har efter årsmötet 2015-03-14 haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Jan Lundqvist
Fredrik Lönngren
Karin Bromö
Bengt Kalström
Linda Karlsson
Karin Mårtensson
Eiwor Söderström

Revisor
Revisorersättare

Björn Eriksson och Siv Johansson
Vakant

Spelledare
Vice spelledare

Bengt Kalström
Jan Lundqvist

Valberedning

Gunnar Mannervik (sammankallande) och Tullan
Kalström.

Den gamla styrelsen, före årsmötet 2015-03-14 har hållit två protokollförda sammanträden:
2015-02-14 och 2015-03-14.
Den nya styrelsen, efter 2015-03-14, har hållit sex protokollförda sammanträden: 2015-03-14,
2015-04-25, 2015-05-11, 2015-08-16, 2015-10-10 och 2015-11-28.
Antal medlemmar: 92 st.
Årsavgift: 150 kronor
.
Årets aktiviteter:
2015-01-03 ”After Helg” i Halla bygdegård
Mycket folk och hög stämning. Serveringen – kaffe/korv – fortfarande mycket
populär.
2015-03-14 Förbundets årsmöte i Björkegården, Björke
Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika.
2015-06-07 Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark.
Många besökare, ca 150 personer. Inleddes med spelmansmässa i Sanda kyrka.
Distriktslaget dansade till Gutebälgarnas musik. Uppspel av olika grupper och
enskilda spelmän.
2015-06-14 Spelträff Lojsta slott
Många dragspelare och durspelare tillsammans med några fiol- och
nyckelharpsspelmän träffades traditionsenligt till buskspel i Lojsta. Uppskattad
träff både av musikanter och av åhörare.
.

2015-07-05 Flors´n-dagen, Burs kyrka och prästgård
Inledande musikgudstjänst och efterföljande spelmansstämma. Kyrkoherde Emil
Stenhammar hälsade välkommen. Deltagare var: Åsa Nilsson, Bengt och Björn
Olsson, Sudrets spelmanslag, Spelfolki, samt Gutebälgarna, Gotländska
folkdansringen och trogna spelmän.
2015-07-09 Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro
Sven- Ingemund hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.
Sven-Ingemund Svantesson ledde allspelet.
2015-08-02 Spelträff Kuse änge, Västerhejde
Mycket folk, både spelmän och publik. God stämning och vackert väder.
Skyltning i samband med bilparkeringen måste göras bättre.
2015-11-03 Spelkurs med Maria Wernberg i Björkegården.
Liksom förra året var kursen välbesökt. Ett 25-tal deltagare. Alla mycket nöjda
med kursen och Marias pedagogik. Mycket bra låtval i år Tyvärr kunde inte
kursen genomföras samma dag som Gotländska folkdansringen hade höstens
gillesdansträff. Maria Wernberg var denna dag engagerad på annat håll.
Dragspelsgalan i Hemse den 7 februari 2015 fick ekonomiskt stöd av GSF.
Vi passar på att tacka alla som engagerat sig i vårt arbete och på olika sätt stöttat
oss under året. Gotlands Spelmansförbund avser, som framgår av separat
verksamhetsplan för år 2016, att fortsätta sin verksamhet att på olika sätt
tillgodogöra sig och sprida folkmusiken, speciellt den gotländska, både för den
enskilda musikanten och för gruppspel och till dans.

Jan Lundqvist

Fredrik Lönngren

Karin Bromö

Bengt Kalström

Linda Karlsson

Karin Mårtensson

Eiwor Söderström

