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Förslag till årsmötet 2021
Verksamhetsplan 2021–2022
Vi vill utveckla verksamheten i syfte att göra oss mer synliga i de delar av staden där svensk
folkmusik inte är vanligt förekommande. Stockholms Spelmansgille verkar i
Stockholmsområdet och vill sprida kunskap om folkmusik över generationerna genom att
umgås naturligt i vardagen. Vi vill främja mångfald, jämställdhet och kvalitet. Vår verksamhet
ska vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. erbjuda information via sociala
medier, bra informationsmaterial, ett bra Nyhetsbrev och ett väl fungerande samarbete med
Kulturens Bildningsverksamhet i vår verksamhet.
Sverige och övriga världen lider fortfarande av den svåra coronapandemin. Hela
kulturvärlden påverkas på olika sätt. Vaccineringen har börjat och i bästa fall kan vi se fram
emot en lättnad under senvåren och ha verksamhet igång andra halvåret 2021. Styrelsen har
på lite olika sätt försökt att erbjuda medlemmarna kontakt med musiken.
Styrelsen föreslår följande
Årsmöte 2021.
Det ser inte ut som om det finns möjlighet att ha årsmöte enligt tidigare årsmötesbeslut
den 24 mars. Styrelsen föreslår att vårt årsmöte genomförs den 30 maj 2021, troligtvis
utomhus.
Digital verksamhet
Sedan lång tid ligger månadens låtar inspelade på vår hemsida.
Genom Kulturens har Gillet kunnat genomföra videoinspelningar av månadens låtar med
Allan Westin. Under dagtid erbjuds spel digitalt via Zoom vid ett antal tillfällen under våren
för dem som anmält sig att delta.

Egna arrangemang 2021
Styrelsen förbereder en Spelmansstämma utomhus vid Jakobsbergs Gård i anslutning
till årsmötet den 30 maj
Gillestugor (söndagsträffar):
Inga traditionella gillesstugor under våren, men återkommande träffar under hösten.
26 september Jakobsbergs Gård, Bredäng
24 oktober Jakobsbergs Gård, Bredäng
28 november Jakobsbergs Gård Bredäng
2022
Förslag onsdag
5 januari Spelsstämma till minne av Don Gillam
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Spelövningar 2021
Under våren planerar vi att erbjuda två speltillfällen i veckan, men med begränsat
deltagarantal. Vi följer naturligtvis de restriktioner som gäller. Genom att ha en föranmälan
till båda speltillfällena inomhus kan vi erbjuda fler att delta. Det vill säga att den som inte
varit med tidigare har förtur att spela. Under senvåren planerar vi för att spela utomhus
lördagar.
Vi ser fram emot att under hösten kunna återgå till vanliga spelträffar på onsdagar
Onsdagsgruppen
Vårterminen:
Inomhus
Vi träffas under våren för övning av varje månads låtar dels i Birkagården dels i Jakobsbergs
gård.
onsdagar kl 18 januari-maj Birkagården
fredagar kl 13 januari-maj Jakobsbergs gård
Utomhus
Många medlemmar saknar möjlighet att ta sig till spellokaler oavsett det är Birkagården eller
Jakobsbergs gård, dels eftersom antalet är begränsat vid varje tillfälle, dels pga oron för
resvägarna. Förhoppningsvis kan det lätta under senvåren.
Styrelsen planerar därför tillsammans med spelledaren speltillfällen för medlemmar dagtid på
lördagar i Rålambshovsparken under april, maj juni.
Höstterminen:
Utomhus
11,18, 25 augusti i Rålambshovsparken
Inomhus
1 september till den 15 december Tellus Fritidscenter
Gillets grupp Klackrent med inriktning på gammaldansmusik övar onsdagar kl 15.
Gruppens verksamhet är anpassad till övriga restriktioner.

Gillets deltagande i övriga arrangemang
•
•

Spel vid äldreboende i Fisksätra till midsommar.
Delta i eventuella spelmansstämmor m.m.

Söndagar under juli, augusti och september: Spel i Vitabergsparken
Övrigt deltagande i andra arrangemang är helt beroende av arrangörer

Övriga samarbeten och representation
Styrelsen medverkar vid Kulturens olika sammankomster, samt vid Sveriges spelmäns
riksförbunds års- och halvårsmöten. Under året samverkar Gillet också med Jakobsbergs Gård
och dess samarbetspartner.

