Verksamhetsberättelse för Gotlands spelmansförbund år 2016
Styrelsen har efter årsmötet 2016-03-19 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

Björn Eriksson (sammankallande) och Siv Johansson

Spelledare
Vice spelledare

Bengt Kalström
Jan Lundqvist

Valberedning

Gunnar Mannervik (sammankallande) och Tullan
Kalström.

Den gamla styrelsen, före årsmötet 2016-03-19 har hållit två protokollförda sammanträden:
2016-01-23 och 2016-03-19.
Den nya styrelsen, efter 2016-03-19, har hållit sex protokollförda sammanträden: 2016-03-19,
2016-04-20, 201-06-12, 2016-09-10, 2016-10-22 och 2016-11-26.
Antal medlemmar: 90 st.
Årsavgift: 150 kronor
.
Årets aktiviteter:
2016-01-09 ”After Helg” i Halla bygdegård
Mycket folk och hög stämning. Serveringen – kaffe/korv – fortfarande mycket
populär. Lotteri med många fina vinster, tack till sponsorerna.
2016-02-16 Inledande möte med Kultur och Fritidsförvaltningen, Region Gotland
Madeleine Nilsson hade kallat till ett möte för att diskutera ett ökat och konkret
samarbete och kanske på sikt även en sammanslagning av
distriktsorganisationerna
Gotlands spelmansförbund
och
Gotländska
Folkdansringen. Denna diskussion innefattar även en ansökan från Kulturens
Bildningsverksamhet för projektet ”Traditionell dans och musik på Gotland”.
2016-03-19 Förbundets årsmöte i Björkegården, Björke
Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika.

2016-04-20 Planeringsmöte med Region Gotland, Roma
Diskussionen som inleddes den 16 februari fortsatte nu. Det framkom att
Kulturens bildningsverksamhet sökt 200 000 kronor för projektet ”Traditionell
dans och musik på Gotland”. En projektgrupp bildades med representanter från
olika intressenter på ön. Jan Lundqvist åtog sig att representera GSF, Jonas
Söderström, När&Lau folkdanslag är sammankallande.
2016-06-12 Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark.
Många besökare, ca 150 personer. Inleddes med spelmansmässa i Sanda kyrka.
Distriktslaget dansade i kyrkan och i parken till Gutebälgarnas musik. Uppspel
av olika grupper och enskilda spelmän.
2016-06-19 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.
2016-07-03 Flors’n-dagen, Burs kyrka och prästgård
Inledande musikgudstjänst och efterföljande spelmansstämma. Kyrkoherde Emil
Stenhammar hälsade välkommen. Deltagare var: Åsa Nilsson, Bengt-Ingvars
duo, Sudrets spelmanslag, Spelfolki, samt Gutebälgarna, Gotländska
folkdansringen och trogna spelmän.
2016-07-14 Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro
Sven Svantesson hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.
Lars-Erik Gottlander ledde allspelet.
2016-08-07 Spelträff Kuse änge, Västerhejde
Mycket folk, både spelmän och publik. God stämning och vackert väder.
2016-10-01 Spelkurs med Maria Wernberg i Björkegården.
Kursen var inte lika välbesökt som förra året.. Ett 15-tal deltagare. Alla mycket
nöjda med kursen och Marias pedagogik. Mycket bra låtval. Platsen var
Kulturskolan, där senare på kvällen arrangerades en dans- och spelkväll.
2016-10-24 Planeringsträff inför Zornmmärkesuppspelningarna i Hemse juni-juli 2017
Första planeringsmöte på Gotlands folkhögskola, Hemse inför Zorn-veckan
2017-06-26 – 2017-07-01. Närvarande var representanter från Zornmärkesjuryn,
folkhögskolan, GSF (Fredrik L, Bengt K, Eiwor S och Jan L) samt Gotländska
folkdansringen (Eiwor S). Dessutom deltog regionchefen för Kulturens
bildningsverksamhet Ramon Anthin.
2016-12-042016-12-05 Möte med Kulturens bildningsverksamhet i Visby
Planeringsträff söndag-måndag. Ämnet huvudsakligen ett projekt som Kulturen
stöder med hjälp av Region Gotland: ”Världens Musik och Dans” (VMoD). Ett
flerårigt projekt som påbörjas med Zornaktiviteterna i juni-juli och sedan
förhoppningsvis landar i Världsmusikgalan 2020. Denna årliga konsert (i år i
Helsingborg) skulle eventuellt kunna arrangeras i Visby om 3 år. Medarrangör
här är bl.a. även RFoD (Riksföreningen för Folkmusik och Dans).

Dragspelsgalan i Slite den 6 februari 2016 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 2017, 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.
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