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 VERKSAMHETSÅRET 2023 

 Till årsmötet den 28 januari 2023 

 VERKSAMHETENS INRIKTNING OCH MÅL 

 Umeå  Folkmusikförening  (UFF)  har  som  mål  att  verka  för  utövande  av  nationell  och 
 internationell  folkmusik,  såväl  instrumental  som  vokal,  och  folklig  dans,  i  Umeåområdet. 
 Vår  målgrupp  är  Västerbottningar  i  alla  åldrar  som  är  eller  kan  bli  intresserade  av 
 folkmusik och folkdans. 

 UFF:s  huvudsakliga  verksamhet  är  att  minst  en  eller  ett  par  gånger  i  månaden  arrangera 
 konserter  och  danstillfällen,  workshops  och  kurser,  samt  att  årligen  arrangera 
 folkmusikfestivalen  Umefolk,  en  av  landets  största  folkmusikfestivaler.  Verksamheten 
 spänner  från  danskvällar  i  liten  skala  med  lokala  musiker  till  storslagna  konserter  med 
 inbjudna  storstjärnor  inom  genren.  En  viktig  del  är  att  möjliggöra  medlemmarnas  egna 
 medverkan i form av musicerande och dansande. 

 Under  2023  ska  UFF  jobba  för  att  fortsätta  arrangera  konserter,  workshops  och  kurser. 
 Styrelsen  strävar  efter  att  kunna  arrangera  eller  samarbeta  ett  evenemang  i  månaden, 
 med  uppehåll  under  sommarmånaderna.  UFF  planerar  även  att  genomföra  festivalen 
 Umefolk i februari 2023 och kommer under verksamhetsåret planera inför Umefolk 2024. 

 Medlemskap 

 I  samband  med  Covid-19  pandemin  har  UFF  fått  ett  minskat  medlemsantal  samt  ett 
 minskat  deltagande  på  UFFs  arrangemang.  Under  2023  vill  vi  satsa  på  att  nå  ut  till  nya, 
 potentiella,  gamla  och  nuvarande  medlemmar  genom  arbeta  med  framförhållningen  i 
 planeringen  av  arrangemang,  stärka  marknadsföringen  kring  arrangemangen  och  öka 
 UFFs synlighet i samhället. 



 Jämställdhet, mångfald och miljö 

 UFF  ska  verka  för  jämställdhet  på  scen.  Under  2023  är  målsättningen  att  fortsätta  arbeta 
 för  en  jämn  fördelning  mellan  män  och  kvinnor  på  scen  på  föreningens  evenemang. 
 Satsningen  på  jämställdhet  ska  både  omfatta  numerärt  jämställd  representation  på  scen 
 och beaktande av vilka artister som får de stora scenerna och den mest omfattande 
 marknadsföringen. 

 UFF ska verka för mångfald i och genom folkkulturen. Föreningen ska jobba med en bred 
 definition  av  folkkultur  och  se  möjliga  beröringspunkter  med  musik  och  dans  från  flera 
 olika platser och kulturer. Detta ska avspeglas i bokningar av artister/grupper till 
 föreningens evenemang. Detta innefattar både bokade artister och tilltänkt publik. 

 UFF ska verka för att miljötänk och klimatarbete ska genomsyra föreningens aktiviteter. 
 Föreningen ska uppmuntra och underlätta för tillresande artister att välja så 
 miljövänliga transportmedel som möjligt. 

 Lokal och regional förankring 

 UFF ska verka för att stärka folkkulturen lokalt i Umeå och regionalt i de nordligaste 
 länen. UFF ska samarbeta med andra arrangörer och artister lokalt och regionalt (se 
 nedan under  Samarbeten  ). 

 Delaktighet och tillgänglighet 

 UFF ska verka för att möjliggöra medlemmars utövande av folkkultur i form av 
 musicerande och dansande. Liksom under tidigare år ska danskvällar med öppen 
 spellista anordnas i anslutning till konserter/föreställningar. I mån av tid och 
 möjlighet ska workshops i t ex dans, låtspel och vissång också anordnas i anslutning 
 till konserter/föreställningar. 

 UFF ska verka för att uppmuntra och underlätta medlemmarnas egna initiativ till 
 aktiviteter i föreningens regi, till exempel genom att sammanställa information om 
 hur medlemmar som vill anordna aktiviteter kan gå tillväga och vilka resurser som 
 finns att tillgå. Det planeras även att utföra en medlemsundersökning för att öka 
 medlemmarnas möjlighet till att uttrycka deras intressen och ökar deras möjlighet 
 att påverka verksamhet. 

 UFF ska verka för att föreningens verksamhet och information är tillgänglig för så 
 många som möjligt, oavsett förutsättningar, till exempel genom att marknadsföra 
 evenemang på flera språk. Föreningens arrangemang ska vara anpassade till 
 familjer, barn och unga och ska som regel vara alkoholfria. 



 UFF ska verka för att stimulera intresset för folkmusik hos barn och unga. 
 Kulturskolans unga folkmusikgrupper ska anlitas till konserter och danstillfällen, 
 liksom Umeås studentspelmanslag Fårfiolerna och Unga Folkdansare Umeå (UFU). UFF 
 ska fortsatt stötta UFUs verksamhet i form av dansträningar varje vecka, öppna 
 danskvällar och helgkurser, för att på så vis främja ungdomar och yngre vuxna som 
 dansar folkdans i Umeå. 

 UFF ska verka för att göra folkkultur tillgänglig för nya målgrupper. 

 Samarbeten 

 Under verksamhetsåret kommer vi fortsätta att utveckla det nära samarbete med 
 Norrlandsoperan, Umeå Teaterförening och fårfiolerna. Dessutom kommer fortsätta 
 att upprätthålla samarbetet med studieförbudnet Bilda som medarrangör. Vi 
 kommer även ha ett turnésamarbete med Riksförbund för folkmusik och dans (RFOD) 
 under april 2023. Under 2023 planerar vi att fortsätta undersöka för flera lokala, 
 nationella samt internationella samarbeten, samt att fortsätta utveckla och 
 upprätthålla de befintliga. 

 ARRANGEMANG 2023 

 Under våren 2023 kommer föreningen arrangera ett flertal arrangemang i form av 
 konserter och danskvällar, samt genom samarbeten med bl.a. Umeå Teaterförening 
 och Norrlandsoperan. Styrelsen kommer under våren fördjupa och utveckla rutinerna 
 kring hur vi organiserar evenmang för att underlätta arbetet i nu och i framtiden. 
 Dessutom kommer styrelsen att undersöka möjligheten att kunna erbjuda 
 abonnemang till UFFs medlemmar. 

 Planeringsgruppen 

 UFF kommer fortsätta att arbeta med en tillsatt planeringsgrupp som arrangerar 
 evenemang och sköter bokningen. Målet under 2023 är att kommer ikapp med 
 planeringen igen, så att det finns utrymme att boka artister för hösten redan under 
 våren i fortsättningen. 

 Lokal 

 UFF och planeringsgruppen står framför en fortsatt utmaning i att hitta lämpliga 
 lokal för både konserter, danskvällar och workshops. I nuläget använder föreningen 
 sig av olika lokaler som alla har olika för- och nackdelar. Inför lokalbokningen 
 kommer vi ha fortsatt fokus på dels den professionella akten men också möjligheten 
 till medlemmarnas egna deltagande såsom via dans, spel till dans och workshops. 



 Folkmusikföreningen roll som ekonomisk och informativt stöttande kraft skall också 
 återigen understrykas - att aktivt underlätta för medlemmarnas egna arrangemang 
 och ideér är en viktig del. 

 Hittills påbörjade, planerade akter/samarbeten under 2023: 
 -  21/1 Berättarföreställning Elena Martinez, Cafe Station 
 -  28/1 Danskväll på Ordenshuset med Sunniva Abelli, Fårfiolerna och Framnäs 

 Folkhögksola 
 -  4/2 Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, Studion 
 -  19-26/2 Umefolk 2023, Folkets hus 
 -  25/3 Mullin Mallin 
 -  16/4 Rå, Väven 
 -  29/4 Daniel Petterson (i samarbete med Norrlandsoperan) 
 -  20/5 Tommie Black-Roff  och Ville Syri 
 -  Augusti Sjungarefolk 
 -  September Lena Jonsson 
 -  21/10 Naragonia 

 UMEFOLK 2023 

 Festivalen  planeras  i  en  något  mindre  form  än  innan  pandemiåren.  Umefolk  2023  kommer 
 rymma  tre  huvudscener  för  konserter  kvällstid,  där  en  av  scenerna  fokuserar  på 
 dansmusik.  Precis  som  Umefolk  2022  har  arbetet  med  festivalen  2023  skötts  av  en  (1) 
 producent,  som  arbetat  på  halvtid.  Detta  har  varit  lyckat  och  UFF  siktar  på  samma 
 upplägg till framtida festivaler. 

 Umefolk  ska  även  fortsatt  ha  som  målsättning  att  engagera  frivilliga  eldsjälar  för  arbete 
 inför  och  under  festivalen,  samt  hålla  fast  vid  samma  värderingar  vad  gäller 
 jämställdhet,  mångfald  och  integration.  Umefolk  ska  fortsätta  erbjuda  en  blandning  av 
 stora professionella artister, halvprofessionella och amatörmusiker. 

 Styrelsen  har  ambitionen  att  stämma  av  och  prata  mer  med  producenten  för  att  ha  en 
 närmare  kontakt  och  insyn  på  planeringen.  Avstämmingsmötet  som  hölls  under  våren 
 2022  upplevdes  som  en  viktig  del  för  att  lägga  grunden  till  kontakten.  Liknande  möte 
 kommer ske under 2023. 

 Program | Umefolk 2023  Här är programmet. 

https://umefolk.com/sv/program

