VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen har under verksamhetsåret 2021 utgjorts av följande:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Eva Maaherra Lövheim, Umeå
Hans-Ove Forssell, Bygdsiljum, Skellefteå
Lena Oscarsson, Vilhelmina
Karl-Martin Munter, Umeå
Staffan Lundmark, Sörfors, Umeå
Inga-Britt Hultmar, Rökå, Malå
Alva Marander, Umeå
Jeanette Sehlstedt, Skellefteå

Övriga funktionärer
Revisorer: Göran Lindgren extern revisor samt Åke Furberg.
Redaktör: Arvid Staaf
Musikaliska ledare: Carina Bergström, Ulrika Frölander
Valberedning: Siw Burman (sammankallande), Mauri Eira och Jonas
Åkerström
Medlemmar
255 medlemmar vid årets slut.
Sammankomster
Styrelsens traditionsenliga arbetshelg i januari decimerades till ett parvis grupparbete på distans samt ett
långt digitalt möte.
Under mars startade Västerbottens Spelmansförbund en digital visstuga vilken visade sig locka många nya
medlemmar. Ca 15 personer samlas en gång per månad och sjunger företrädesvis visor från Västerbottens
län, men även från andra delar av Sverige och världen.
Västerbottens Spelmansförbund var medarrangör till Föreningen Burträskkursens sommarläger som detta år
anordnades i Lövånger i stället för Burträsk. 49 personer, inklusive ledare spelade, sjöng (utomhus),
dansade (ensam eller tillsammans med rumskompisar) eller slöjdade under en vecka i juli.
Torsdagen 22 juli ordnades en spelkurs i Burträsk med delar av familjen Burman/Berggren från Lycksele. 23
personer deltog. Senare samma dag anordnades vårt årsmöte. Kraftigt försenat, men dock välbesökt och vi
var många som uppskattade att vi äntligen kunde gå på ett o-digitalt möte. 49 personer deltog på årsmötet
och bjöds efteråt på årsmötesmiddag.
Inklusive det långa mötet i januari hölls totalt fyra styrelsemöten på distans.
Trots pandemi har Västerbottens Spelmansförbund nu fler medlemmar än vad vi någonsin haft i närtid, 255
personer. En ökning med ca 10% från medlemsantalet 2020, 232 medlemmar.
Ekonomi
Resultatet för 2021 blev 8 460 kr
Spelknäppen
Under 2021 utgavs fyra nummer av vår tidning Spelknäppen. Aldrig tidigare har Spelknäppen varit så
omfångsrik. Ett nummer bestod av 16 sidor och de övriga innehöll 20 sidor.
Inför nummer 2 fick tidningen en ansiktslyftning och detta nummer skickade vi förutom till våra medlemmar
även till drygt 100 personer ytterligare som styrelsen och andra medlemmar i förbundet fick nominera i syfte
att värva fler medlemmar.
Utmärkelser
Både 2019 års Jon Erik och Ester Öst-stipendiater Mona Stierndorff och Mauri Eira och 2020 års stipendiater
Agneta Högstadius och Göran Teljebäck mottog sina utmärkelser under årsmötet i Burträsk.
Facebookgruppen
Tillsammans med Norrbottens Spelmansförbund har vi en livaktig Facebooksida med nästan 500
medlemmar, dvs. fler medlemmar än dessa två spelmansförbund har tillsammans. I och med att många av
våra medlemmar inte är med i denna grupp når vi ut med information till väldigt många personer som är
intresserade av folkmusik i Västerbotten genom denna i kombination med vår tidning Spelknäppen.

Facebooksida
I januari startade vi även en ”egen” Facebooksida (alltså för endast Västerbottens Spelmansförbund) för att
kunna ha förbundet som avsändare av evenemang på Facebook. 300 personer följer denna sida.
Instagramkontot acbdfolk
I början av 2021 återstartade vi vårt gemensamma Instagramkonto som vi har tillsammans med Norrbottens
Spelmansförbund. Vi ansvarade för varsin månad och personer och spelgrupper från respektive län visade
bilder och berättade om sin folkmusikvardag.
Januari – Eva Maaherra Lövheim, Västerbottens Spelmansförbund
Februari – Gustaf Löfgren, Norrbottens Spelmansförbund och Bodens Spelemän
Mars – Alva Granström, Föreningen Burträskkursen
April – Kristina Bergström, Norrbottens Spelmansförbund
Maj – Gruppen Friskt Felat, Vilhelmina
Juni – Sven Keskitalo, Norrbottens Spelmansförbund
Juli – Föreningen Burträsksvängen
Augusti – Norrbottens Spelmansförbund
September – Studentspelmanslaget Fårfiolerna
Oktober – Utgick pga sjukdom
November – Stellan Backman, Norrbottens Spelmansförbund
December – Robert Larsson och Urban Berggren, Skellefteå Spelmanslag
217 personer följer kontot.
Digitala Folkmusikquiz
Under påskhelgen genomfördes ett Folkmusikquiz med inspelad musik tillsammans med Umeå
Folkmusikförening och studieförbundet Bilda som de samarbetar med. Detta gav mersmak och vi ansökte
om medel från Ideell Kulturallians för att kunna skaffa ett eget Zoomkonto för att ordna Folkmusikquiz. Nästa
folkmusikquiz genomfördes under mellandagarna då Johan Lingegård och Eva Maaherra Lövheim stod för
livemusiken.
Samarbete med Kulturens
Samarbetet med studieförbundet Kulturens, som ägs av bl.a. vår riksorganisation Sveriges Spelmäns
Riksförbund, fortsätter. Flera spelmanslag har börjat redovisa sina träningstillfällen som studiecirkel hos
Kulturens via Västerbottens Spelmansförbund. Även ett band och Föreningen Burträskkursen.
Projektet VMoD (Världens musik och dans) skulle dra igång i Västerbotten under 2020, men samtliga
evenemang fick ställas in pga pandemin. Istället genomfördes ett enda evenemang i december på Sara
Kulturhus i Skellefteå då det anordnades en konsert med bandet Mullin Mallin från Umeå och danskurs med
balkandansare från Luleå Hembygdsgille.
Övrigt att tillägga
Under sommaren fick vårt riksförbund krisstöd från Kulturrådet som vi i landskapsförbunden kunde ansöka
medel ur. Vi fick en större summa som kommer att användas under 2022 dels till att erbjuda ungdomar gratis
medlemskap under ett år samt ett digitalt projekt. Vi har också fått bidrag från Kulturens bildningsförbund för
att kunna digitalisera Herman Larssons låtskatt.
Zoomkontot som vi skaffade för att ordna folkmusikquiz har vi även använt för interna styrelsemöten. Det har
också lånats ut till medlemmar då behov av digitalt möte funnits.
Mitt i sommaren avled en av våra hedersmedlemmar, Herman Larsson. Vi skickade en blomsterkrans till
begravningen.
Flera personer från styrelsen deltog i den arrangörsträff som RFoD (Riksförbundet för Folkmusik och Dans)
anordnade i Skellefteå. Vid detta tillfälle fick vi träffa arrangörer/föreningar från hela Norrland och även några
som kom ännu längre söderifrån.
Vår hedersmedlem Erik Stenberg har skänkt ytterligare 20 000 kr till sin minnesfond.
Vi hade planerat en stor medlemsfest 13 november men p g a pandemins återkomst under hösten så
kommer den att genomföras 2022 istället.

Burträsk den 21 juli 2022
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