
 Verksamhetsberättelse 2022 
 Umeå Folkmusikförening - 894001-3322 

 OM FÖRENINGEN 
 Umeå  Folkmusikförening  (UFF)  har  som  mål  att  stödja  instrumental  och  vokal,  nationell 
 och  internationell  folkmusik  och  folkdans  i  Umeå-området.  Genom  danskvällar, 
 konsertarrangemang,  kursverksamhet  och  kontakter  med  andra  organisationer  med 
 intresse  för  kulturarvsfrågor  är  Umeå  folkmusikförening  en  aktiv  part  i  utvecklingen  av 
 kulturlivet  i  norra  Norrland.  Föreningens  huvudsakliga  verksamhet  är  att  minst  en  eller 
 ett  par  gånger  i  månaden  arrangera  konserter  och  danstillfällen,  workshops  och  kurser, 
 samt att årligen arrangera Umefolk, en av landets största folkmusikfestivaler. 

 Styrelse och övriga funktionärer 

 Ordförande  Alva Marander 

 Vice ordförande  Henrike Wesp 

 Sekreterare  Olov Tranberg 

 Kassör  Tobias Jensen 

 Ledamöter  Elena Martinez 

 Gunnar Löthman 

 Jolanda Snellenberg 

 Ersättare  Maria Eklund 

 Sonja Viljamaa 

 Revisorer  Markus Segerström och Ulf Persson 

 Ersättare: Linnea Helmersson och Stigbjörn Lestander 

 Valberedning  Anna Nordesjö (sammankallande), Sunniva Abelli och Micael Andersson 



 Personal 

 Producent för Umefolk - Lisa Lestander - i samarbete med Bilda Nord 

 Sedan 1 augusti 2022 fram till 31 juli 2023 

 Medlemmar 

 Den  31  december  2022  hade  föreningen  128  medlemmar  i  åldrarna  10  till  78  år,  en 
 minskning med 70 från 2021. 11 medlemmar är 25 år eller yngre. 

 Medlemsavgifter 

 Medlemsavgiften under verksamhetsåret: 
 ●  Enskild vuxen  100 kr 
 ●  Student, pensionär, arbetslös, sjukskriven eller annat  50 kr 
 ●  Barn/ungdom under 18 år  gratis 

 Medlemsinformation och marknadsföring 

 Under  året  har  styrelsen  gjort  medlemsutskick  på  mejl  med  information  om  konsert-  och 
 dansarrangemang.  Information  har  fortlöpande  lagts  in  på  föreningens  hemsida 
 umeafolkmusik.se  samt  på  föreningens  Facebook-sida.  Dessutom  har  information  delats  i 
 den lokala evenmangstidningen Rajden. 

 Möten 

 Årsmöte 

 Lördagen den 12 februari 2022 som ett digitalt möte via videokonferenssystemet Zoom. 

 Styrelsemöten 

 Under verksamhetsåret 2022 har 7 protokollförda styrelsemöten hållits. 

 Arrangemang 2021 

 Konserter och danskvällar 

 Datum  Artist (aktivitet)  Plats 
 Arrangörer, 
 (medarrangörer) 

 25-26 februari  Umefolk  Folkets hus Umeå  UFF (Bilda) 

 5 april  Trio Katastrofa (Konsert)  Studion, Folkets hus  UFF (Bilda) 

 8 april  Looptok  Idun, Folkets hus  Umeå Teaterförening, (UFF) 

http://umeafolkmusik.se/


 29 april  Hedin/Meidell (konsert)  Norrlandsoperan  Norrlandsoperan, (UFF) 

 21 maj  Gangspil (konsert, dans)  Druidgården  UFF, (Bilda) 

 21 maj  Mariattas sång 
 Gammlia, 
 Wallmarkgården 

 Umeå Teaterförening, (UFF) 

 27 maj  Fårfiolerna (dans)  Ordenshuset  Fårfiolerna, (UFF) 

 30 juni 
 Thomas Andersson 
 (föreställning) 

 Gammlia, 
 Wallmarksgården 

 Umeå Teaterförening, (UFF) 

 12-13 augusti 
 JP Nyströms, 
 Sjungarefolk (konsert) 

 Sjungaregården  Sjungarefolk, (UFF) 

 10 september 
 Ahlberg, Ek & Roswall 
 (konsert, danskurs, dans) 

 Ersboda Folkets hus  UFF, (Bilda) 

 19 oktober 
 Las Hermanas Vera 
 (konsert) 

 Väven foajén  UFF, (Bilda) 

 21 oktober 
 Samuel och Daniel , 
 Sunniva Abelli (konsert, 
 dans) 

 Norrlandsoperan  Norrlandsoperan, (UFF) 

 25 november  Kolonien (konsert, dans)  Ersboda Folkets hus  UFF, (Bilda) 

 VERKSAMHETEN 

 Styrelsen har under 2022 fortsatt att bygga upp den verksamhet med återkommande 
 konserter och danskvällar som under pandemiåren satts på paus. En fortsatt utmaning 
 har varit att hitta en lämplig lokal för arrangemang, ett arbete som kommer att behöva 
 fortsätta även under 2023. Under året har arrangemang hållits på Ersboda Folkets hus, 
 Väven, Ordenshuset, Umeå folkets hus (Studion) samt Druidgården. 

 Nytt för 2022 är också att en semi-extern boknings- och arrangörsgrupp skapats, 
 bestående av två styrelsemedlemmar och en ytterligare medlem. 

 Styrelsen har under året roterat plats för styrelsemötena och turats om att bjuda hem 
 övriga styrelsemedlemmar, ett koncept som varit lyckat. 

 Samarbeten 

 Liksom  tidigare  år  har  Umeå  Folkmusikförening  och  Umefolk  samarbetat  med  olika 
 lokala partners, såsom Norrlandsoperan, Umeå Teaterförening och Sjungarefolk. 



 Vi  har  fortsatt  ett  nära  samarbete  med  Studieförbundet  Bilda  kring  både  föreningens 
 ordinarie  verksamhet  och  Umefolk.  I  år  har  detta  manifesterats  genom  ett  samverkans- 
 avtal, där samarbetet definieras ytterligare. 

 Unga folkdansare Umeå 

 Unga  folkdansare  Umeå  (UFU)  är  en  folkdansgrupp  för  yngre  vuxna, 
 som  sedan  höstterminen  2017  drivit  en  studiecirkel  i  folkdans  och 
 även  anordnat  helgkurser  och  danskvällar  via  studieförbundet 
 NBV. UFU är sedan hösten 2018 en del av UFF. 

 UFU  har  sedan  pandemin  fortsatt  haft  svårt  att  få  upp  antal 
 deltagare  igen,  samt  att  få  medlemmarna  att  delta  veckovis. 
 Träffarna  sker  veckovis  på  måndagar  på  Ordenshuset  i  Umeå. 
 Under  ledning  av  Henrike  Wesp  och  Lisa  Backman  har  gruppen  under  våren  medverkat  på 
 Umefolks  Allspel  och  dansat  framförallt  slängpolska  och  vals.  Under  hösten  har  dansarna 
 jobbat  med  Schottis,  Polska  och  Nordlandspols  och  förbereder  sig  nu  för  att  medverka  i 
 Umefolks allspel 2023. 

 Styrelsen  bestämde  under  hösten  att  terminsavgiften  för  deltagarna  ligger  på  600  SEK 
 för  icke-medlemmar  i  UFF,  samt  300  SEK  för  medlemmar.  Tyvärr  har  detta  hamnat  efter 
 och deltagarna har inte betalat in avgiften under höstterminen. 

 UMEFOLK 

 Umefolk  2022  lockade  ca  700  betalande  besökare,  ca  100  artister 
 och  50  volontärer  som  bidrog  till  att  genomföra  festivalen.  Runt 
 100  barn  från  Umeå  Kulturskola  och  Umeås  El  Sístema-grupper 
 deltog  i  festivalens  inledande  stora  Allspel,  delar  av  dessa  genom 
 förinspelat  digitalt  material.  Umefolk  2022  arrangerades  på 
 grund  av  då  rådande  pandemi  i  mindre  skala  än  vanligt  vilket 
 självklart påverkat antal artister, volontärer och besökare. 

 Program 
 Umefolk  2022  bjöd  på  6  konserter  på  Idun,  buskspel  och  spellista  till  dans  samt  ett  antal 
 workshops.  Umefolks  medverkade  även  med  musikinslag  på  Visit  Umeås  arrangemang  på 
 Rådhustorget  i  samarbete  med  Rally-VM.  Flera  konserter,  däribland  Louisa  Lyne  &  di 
 Yiddishe  Kapelye  och  Lena  Jonsson  Trio  spelades  in  och  sändes  i  Sveriges  Radio  P2.  Utöver 
 detta fanns anordnades även antal välbesökta workshops i musik, sång och dans. 



 Torsdagen  innan  Umefolk  arrangerade  Norrlandsoperan  en  extern  konsert  med 
 Symphonic Stomp of Sweden. 

 Jämställdhet, mångfald och integration 
 Umefolk  har  sedan  flera  år  arbetat  aktivt  för  att  uppnå  en  jämn  fördelning  mellan  antal 
 kvinnor  och  män  på  scen  -  så  även  under  2022,  då  fördelningen  bland  artister  med  gage 
 var  ungefär  50%  kvinnor,  50%  män.  Umefolk  ska  också  verka  för  mångfald  i  och  genom 
 folkkulturen.  Festivalen  ska  jobba  med  en  bred  definition  av  folkkultur  och  se  möjliga 
 beröringspunkter med musik och dans från flera olika platser och kulturer. 

 Det  finns  alltid  utrymme  för  ytterligare  utveckling,  men  vi  är  stolta  över  att  vi 
 huvudscenen  scenen  (Idun)  på  Umefolk  2022  kunde  presentera  en  fantastisk  blandning  av 
 genrer,  nationaliteter  och  konstnärliga  uttryck.  Här  fick  publiken  till  exempel  avnjuta  en 
 konsert  med  Lousia  Lyne  &  di  Yiddishe  Kapelye  som  bjöd  på  sånger  på  yiddish,  Lena 
 Jonsson  Trio  vilka  var  årets  grammisvinnare  i  kategorin  Årets  folkmusik  samt  en  konsert 
 med Umeåbördiga kompositören Frida Johansson. 

 Umefolk  fortsatte  att  verka  för  integration  och  nya  möten.  Under  2022  gjordes  detta 
 bland  annat  i  ett  samarbete  med  Vän  i  Umeå,  genom  vilket  en  grupp  nyanlända  kunde 
 erbjudas inträde till rabatterat pris. 

 På  grund  av  restriktionerna  planerades  Umefolk  2022  i  ett  anpassat  format.  Istället  för 
 huskort  såldes  endast  biljetter  till  de  enskilda  konserterna  som  platsbiljetter.  Antal 
 sålda  biljetter  var  360  för  fredagen  och  329  för  lördagen.  Till  detta  ska  räknas  alla 
 volontärer,  musiker  (inklusive  barn),  föräldrar,  gäster  och  journalister  -  totalt  runt  200 
 personer - som också besökte och deltog i Umefolk 2022. 


