
Verksamhetsberättelse för år 2021 

 

 
Styrelsen har under året bestått av: 
ordförande: Eva Bergfors, vice ordförande: Inger Petri, kassör Göran Fält, sekreterare: Eva-Britt 

Bergström, ledamöter: Ebba Åslund och Birgitta Carle-Kjellbert, suppleanter: Karin Larsson och 

Kerstin Streitlien 
 
Övriga förtroendevalda: 
revisor: Cynthia Zetterqvist och Ulf Kock, revisorsuppleant: Ingalill Brattorp 
 
Valberedning: 
Jan Lundin och Göran Wickman 
 
Spelledare: 
Ebba Åslund 
 
Medlemsantal: 
Vid utgången av år 2021 hade laget  54 betalande medlemmar. 

 
Övningar: 
Övningarna har varit på torsdagskvällar kl 18:30 – 21:30 och bedrivits i cirkelform via Bilda. Under 

vårterminen var övningarna på Annagården inställda  på grund av pandemin. För att ändå hålla 

igång laget skickade Ebba ut veckans låt till medlemmarna att öva på. Under höstterminen hade 

laget 17 övningar på Stefansgården.  Deltagarantalet har varit mellan 18-25 personer. 
 
Offentliga spelningar: 
24/6 spel utomhus för de boende på Daljunkaregården 

5/9 spel på Stefansgården i samband med träff för pensionärer 

2/10 Spel på stan i samband med Dalarnas Försäkringsbolag jubileum. Delar av spelmanslaget 

deltog klädda i folkdräkt. 

12/11 Konsert på Folkmusiknatta i samband med deras 10-årsjubileum 

20/11 Deltog vi i Finnskogens musik och Dans i Sandviken med Ebba Åslund och Lars Ljunggren 

som ledare.Tre låtar spelades tillsammans med spelmanslag från Sandviken och Järvsö. Vi hade 

också konsert samt spelade till dans. I konserten spelade Ida och Jenny Täpp samt Ellika Frisell 

med oss. 
 
Övrigt: 
10/6 träffades laget på Lilltorpet. Det var stor uppslutning av medlemmarna. 

2/7 träffades vi och spelade hemma i Ingalill Brattorps trädgård. 

3/7 träffades vi och spelade i samband med Leksands spelmansstämma (inofficiellt arrangemang). 

25/9 kurs med Olle Moreaus på Hornberga gård utanför Orsa. 28 medlemmar deltog. Olle lärde ut 

sex stycken låtar. Kursen avslutades med middag på lördag kväll. 
 
Från höstterminen fördes närvarolista på deltagarna för varje övningstillfälle som rapporterats till 

Bilda. Kerstin Streitlien och Eva-Britt Bergström utsågs till kontaktpersoner. 

 
Styrelsemöten: 
Under året har styrelsen haft fem protokollförda möten på vårterminen och sex möten på 

höstterminen. Mötena har varit på Annagården och Stefansgården. 



 
Årsmöte: 
Årsmöte hölls på Annagården den 3 juni med Ingalill Brattorp som mötesordförande. 15 

medlemmar var närvarande. Laget bjöd på tårta. 
 
Styrelsen Falu spelmanslag 


