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Fredagskvällar 
Folkmusikkaféet har haft öppet 25 fredagskvällar samt en lördagskväll under 2018 

Konserter 
Under året har vi haft 18 konserter. Åtta på våren och tio på hösten.  

26 jan Norr om Stockholm 
9 feb Skäggmanslaget 
23 feb Triller 
2 mar Trio Wolski 
16 mar Maskin 
13 apr Ahlberg, Ek & Roswall 
20 apr Lena Jonsson trio 
27 apr Anders Lillebo trio 
 
21 sep Malin Foxdal trio 
28 sep Majornas 3dje rote och Huldrelokkk 
5 okt Storis och Limpan 
12 okt Leontines kapell 
19 okt Kringel 
26 okt Dråm 
2 nov MP3 
9 nov Världsmusiklinjen. 
23 nov Spelstinor 
30 nov SHE 
 

Spel- och danskvällar 
Vi har haft sex spel- och danskvällar. Fem på våren och en på hösten. 

Spelmansstämma 
Vi har haft spelmansstämma på våren. 

Stordanskväll 
Som en del i Folkmusikkaféet 40-årsjubileum hade vi en stordanskväll den 29 sep med bland andra 

följande som spelade till dans: Mats Berglund, Pelle Björnlert och Erik Pekkari, Knapp Brita och 

Knapp Karin, Anders Hällström och Ulf Andersson, Eva Rune samt Västra Låtverkstan. 

Fyrtioårsjubileum 
Vi hade jubileum under dagarna tre 28/9-30/9. Förutom ovan nämnda konsertkväll den 28/9 och 

Stordanskväll den 29/9 hade vi följande kurser: Den 29/9 spelkurs med Mats Berglund och danskurs 

för nybörjare med Mats Nilsson samt den 29/9-30/9 danskurs i Föllingedanser med Föllingedanser 

med danslärarna Beret Bertilsdotter, Jens Holmström och spelmännen Ulf Andersson och Anders 

Hällström. Dessutom spelkurs med Ulf Andersson och Anders Hällström den 30/9. Ett mycket lyckat 

jubileum. Vi tackar planeringsgruppen för jubiléet under ledning av Lilian Håkansson för ett mycket 

bra jobb! 
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Fredagskurser 
Vi har haft nybörjarkurs i folklig dans steg 2 under våren. På hösten blev det ingen danskurs på 

fredagarna. 

Spelmanslaget 
Spelmanslaget har träffats varje fredag under vår och höst. Spelmanslaget ledare Jon-Olov Woxlin 

har varit med varannan gång. Spelmanslaget spelade till dans på en spel- och danskväll under både 

vår och höst. 

Dansstugor 
Vi har haft många dansstugor: 11 på våren och 9 på hösten. 

Spel- och visstugor 
Spel- eller visstuga har vi haft flertalet av fredagarna. 

Sång- och danslekar 
Sång- och danslekar har vi haft som vanligt tre gånger på våren och tre gånger på hösten. 

Helgkurser 
Förutom nämnda kurser under fyrtioårsjubileet hade vi en danskurs med Leif och Margareta 

Virtanen 7-8 apr. En planerad spelkurs med Pelle Gustafsson fick ställas in på grund av dåligt 

intresse. 

Kulturnatta 
Den 19/10 deltog vi i Kulturnatta med dansstuga (slängpolska med Marianne och Peter Nordqvist), 

spelstuga (med Lars-Henrik Ohlström), kafékonsert (med Jenny Elisabeth Gustafsson och Pers Nils 

Johansson som även spelade till dans) samt konsert och dans (Kringel). 

Planetafestivalen 
Den 2/11 deltog vi i Planetfestivalen med MP3 (Mattias Pérez trio) samt Hisingens spelmanslag som 

spelade till dans i pausen. 

Världsmusiklinjen vid Högskolan för scen och musik 
Världsmusiklinjen vid högskolan för scen och musik i Göteborg tillsammans med Burnstein-orkestern 

från Angered gav konsert och spelade till dans den 9/11.  

Städning 
Vi har börjat anlita en städfirma som tar hand om städningen. Efter vissa inkörningsproblem 

fungerar det nu bra. 

Danstillstånd 
Vi har sökt och fått danstillstånd till och med 2019. 

PR 
Vi har annonserat i både på LIRAs hemsida och mobilhemsida. Vi har även annonserat i 

programbladet för Ransätersstämman. 
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Ekonomi 
Under 2018 erhöll föreningen bidrag från Kulturförvaltningen Göteborgs Kommun, Statens Kulturråd 

och studieförbundet Kulturens. Från kommunen var bidraget 180 000 kr som föregående år. Från 

Kulturrådet ökade bidraget från 110 000 kr till 150 000 kr och från Kulturens erhölls 36 400 kr. De 

sammanlagda bidragen utgjorde 60% av föreningens totala intäkter. 

Årets 26 evenemang lockade 2567 besökare inklusive vuxna, ungdomar och barn. 2017 var siffran 

2850 besökare på 28 evenemang. Besökare på enbart konserter och spel- och danskvällar uppgick till 

2195 i antal. Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 511, vilket är en liten minskning jämfört 

med föregående år. 

Entréintäkterna minskade med 32%, vilket delvis förklaras av ett lägre entrépris. Jämfört med år 

2017 var ökningen 14%. Intäkterna från kaféverksamheten minskade med 15% och kostnaderna för 

inköp minskade med 7%. 

Kostnader för gage, logi och resor till artister samt STIM-avgifter uppgick till 374 425 kr, en ökning 

med 18% jämfört med 2017. Det sammanlagda resultatet beträffande konserter samt spel- och 

danskvällar var –248 869 kr vilket är ett ökat underskott med 74% jämfört med 2017 (-142 600 kr). 

Det större underskottet förklaras av ökade utgifter för 40-årsjubiléet. Resultatet från 

jubileumshelgen inklusive kursverksamhet blev -66 700 kr, ungefär som väntat. 

Från STIM krävdes en avgift på 11 683 för 2018, vilket var 11% mindre än för 2017. Denna avgift 

varierar beroende på hur evenemangen rapporteras och hur de bedöms av STIM. 

GDPR 
I och med att Dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft 25 maj har styrelsen vidtagit åtgärder 

för att personuppgifter som hanteras av föreningen ska skyddas. En ny integritetspolicy har 

utarbetats och finns tillgänglig på hemsidan. 

Nyckelmän 
Engagemang från föreningar och enskilda är en förutsättning för vår verksamhet. De föreningar som 

hjälpt oss under året är följande: Skjortor och särkar, Polskedanslaget, Balkandansarna, Näverluren, 

Borås spelmanslag, Mams & Paps, GNDS, Skallsjö folkdanslag samt Hisingens spelmanslag. 

Även enskilda individer har gjort stora insatser. 

Styrelsearbetet 
Föreningens årsmöte hölls den 9:e mars. Under 2018 har styrelsen haft ett styrelsemöte i månaden. 

Slutord 
Styrelsen vill framföra ett stort tack till de föreningar och medlemmar som har engagerat sig och på 

olika sätt hjälpt till med verksamheten. Vi vill även tacka de medlemmar som har visat sin 

uppskattning genom att komma till Folkmusikkaféet för att lyssna, dansa och spela. Vi vill slutligen 

tacka för visat förtroende. 
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Göteborg 2019-02-27 

 

 

Henrik Åberg, ordförande 

 

 

Birgitta Rydberg, vice ordförande 

 

 

Kent Molin, kassör 

 

 

Lars Magnusson, sekreterare 

 

 

Eva Wolff, artistbokare 

 

 

Lars Ström, artistkontakt 

 

 

Christine Fredriksen, ledamot 

 

 

Anneli Huttu, ledamot 

 

 

Lars-Gunnar Franzén, ledamot 


