
VdGF Verksamhetsberättelse 2019 
Styrelsens ordinarie ledamöter samt suppleanter under verksamhetsåret 2019: 

Jeanette Clayton: ordförande 
Christopher Webster: kassör 
Brigitte Imhoof: sekreterare 
Robert Hallberg: ledamot, web-ansvarig 
Daniel Enochsson: ledamot, landsortsrepresentant 
Allan Fagerlund: ledamot, landsortsrepresentant 

 
Föreningens valberedning: 

Jens Cavallin 
Niklas Mossberg 
 

Föreningens revisor: 
Kerstin Jonsson: ordinarie 
Johanna Jonsson: suppleant 

 
Antal betalande medlemmar under verksamhetsåret har varit 29. Att medlemstalet gick ned 
beror på att styrelsen inte haft tid att vara proaktiv med att få in saknade medlemsavgifter. 
Detta arbete bestämde styrelsen att istället satsa på under 2020. Vid tiden för denna 
verksamhetsberättelsen kan vi konstatera att detta har lyckats bra. 
 
Medlemstal under åren 2007 - 2020: 

+------+-----------+ 

| år   | medlemmar | 

+------+-----------+ 

| 2007 |        40 | 

| 2008 |        37 | 

| 2009 |        45 | 

| 2010 |        46 | 

| 2011 |        40 | 

| 2012 |        43 | 

| 2013 |        47 | 

| 2014 |        50 | 

| 2015 |        53 | 

| 2016 |        56 | 

| 2017 |        51 | 

| 2018 |        49 | 

| 2019 |        29 | 

| 2020 |        54 | 

+------+-----------+ 

(Kassör) 
 
Föreningens aktiviteter under året: 
❖ Under verksamhetsåret 2019 höll styrelsen 3 protokollförda möten. Annat 

styrelsearbete har fortsatt genom mejlkontakt. 



❖ I februari 2019 skickades ut till medlemmarna en uppdaterad medlemsmatrikel och 
separat lösenord för att kunna öppna den. 

❖ Under våren 2019, 1-3 mars hölls en spelhelg “Gambaretreat” i Stockholm. 16 
personer deltog (dock inte alla samtidigt, utom oftast 12-14 samtidigt) varav två 
gäster som spelade cembalo och/eller blockflöjt med gambisterna. Deltagarna var 
tillresande från olika delar av landet samt ett antal från Stockholmstrakten. 

❖ Årsmötet 2019 ägde rum 2019-05-11 i Göteborg. I samband med mötet blev det 
trevligt consortspel hos medlemmen Lennart Hahn, som generöst erbjöd sig vara 
värd för spel och årsmöte. Vi var 10 deltagare på årsmötet, inkl en som närvarade 
genom Skype. En förändring som skedde vid årsmötet var en dubblering av 
årsavgiften från 100 SEK till 200 SEK. Avgiften hade stått stilla under många år, och 
mötet ville förstärka föreningens tillgångar för att kunna genomföra spelhelger m m 
av den kvalitén som medlemmarna önskar. Därmed ville vi kunna fortsätta 
subventionera ledararvode, och även kunna hjälpa med resebidrag dem medlemmar 
som har längre resa till spelhelger.  

❖ Under hösten 2019, 13-15 september anordnades av Hanna Thiel med stöd av 
föreningen en mycket uppskattad spelhelg i Oppmanna/Arkelstorp i Skåne. Ett 
dussintal medlemmar varav två nya som välkomnades från Danmark, samlades för 
denna helg.  

❖ I början på november gick en långvarig medlem, gambist, instrumentbyggare m m ur 
tiden — Anders Emmerfors. Han saknas av många, samtidigt som vi gläds åt att veta 
att han var med på septemberspelhelgen och njöt. 

❖ Under året skickades ut till medlemmarna 7 nummer av Gamba-bladet. Dessutom 
skickades ett antal e-post till medlemmarna från styrelsen och andra medlemmar. 

❖ Föreningens hemsida har skötts och utvecklats under året av web-mästare Robert 
Hallberg, ett mycket uppskattat arbete! 

 
 
Stockholm 2020-05-15 
 
Styrelsen 
 


