Lördag 27 april Örebro Förbundsstämma 2019
10.00-12.00
Einar Olsson-projektet presentation av Andreas Svensson
Folk at Heart presentation av Andreas Svensson
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30
Folkmusikkonsulent Anna Lindblad har ordet
Info om SSR:s medlemsregister
14.30-15.00 Kaﬀe
15.00.16.30
Dokumentär om Tonlägret/Göra kurser med blandade åldrar
Moderator Anna Lindblad
16.30-17.00
Info om Samspelsmedaljen
18.00
Konsert/Uppspel
19.00
Middag
Kvällen ägnas åt mingel och jam!
Söndag
09.00-12.00 Förbundsstämma
12.00-13.00 Lunch

Programmet försiggår i Teaterladan och middag/
resten av kvällen är förlagd till restaurangen.

Kallelse
till

Förbundsstämma

Sveriges Spelmäns Riksförbund
Datum: Söndagen

den 28 april
Plats: Teaterladan/Loftet Örebro
Tider: 09.00-12.00
Dagordning:
§2019.2.1 Stämman öppnas av styrelsens ordförande
§2019.2.2 Fastställande av dagordning för stämman
§2019.2.3 Val av ordförande att leda förhandlingarna
§2019.2.4 Val av sekreterare för stämman
§2019.2.5 Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare
§2019.2.6 Fråga om stämman kungjorts i behörig ordning
§2019.2.7 Upprop av ombud och fastställande av röstlängd
§2019.2.8 Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret inklusive redovisning av det ekonomiska
utfallet
§2019.2.9 Revisorernas berättelse över granskningen av verksamheten
§2019.2.10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§2019.2.11 Av styrelsen till förbundsstämman hänskjutna frågor
§2019.2.12 Behörigen väckta motioner
§2019.2.13 Fastställande av arvoden till riksförbundets styrelse och revisorer
§2019.2.14 Fastställande av medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
§2019.2.15 Förslag till och antagande av budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhets år
§2019.2.16 Val av ordförande i riksförbundets styrelse för ett år
§2019.2.17 Val av sex ledamöter i riksförbundets styrelse för två år, varav hälften väljs udda år och hälften jämna år
§2019.2.18 Val av två revisorer jämte en suppleant, alla för ett år
§2019.2.19 Val av tre ledamöter i valberedningskommittén, alla för ett år
§2019.2.20 Övriga ärenden
§2019.2.21 Stämmans avslutande

Datumet för inlämnande av motioner till förbundsstämman har tyvärr gått ut.

www.spelmansforbund.se

Sveriges Spelmäns Riksförbund
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 1/1 2018 - 31/12 2018
Styrelsen har under året bestått av:
Hadrian Prett
Kristina Berneholm
Birgitta Linder
Annelie Westerlund
Siw Burman
Astrid Selling
Britt-Mari Arvidsson

Stockholm
Hjo
Örebro
Alingsås
Lycksele
Jernavik
Habo

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Medlemmar
Vid verksamhetsårets slut bestod förbundet av 5749 medlemmar fördelade på 22 st
gillen, folkmusikförbund och spelmansförbund runt om i landet. Tyvärr beslutade
Gotlands spelmansförbund under året att lägga ner sin verksamhet men det finns
gott hopp om att finna en ny lösning för spelmännen på Gotland.
Vid sidan av dessa fanns även 184 prenumeranter av Spelmannen.
Styrelsen
Styrelsen har under året haft 4 protokollförda möten förutom det konstituerande
mötet, 2 under våren och 2 under hösten, varav 1 varit telefonmöten.
Förbundsstämman 2018
SSR:s förbundsstämma hölls på Axevalla folkhögskola utanför Skara. Västergötlands
Spelmansförbund stod värdar för arrangemanget. Årets tre seminarier handlade om
Verksamhetsplanering för SSR kontra landskapsförbunden, Handlingsplan för
Traditionell musik och dans som skall revideras av ESI samt information från
Kulturens. Det diskuterades även en del kring tidningen Spelmannen, dess framtid
och andra alternativ till informationsspridning.
Margaretha Mattson, som har suttit ordförande i 18 år, och Gunnar Brandin, som varit
verksamhetsledare i 16 år, avtackades av styrelsen. Sveriges Spelmäns Riksförbund
tackar för deras stora insatser och engagemang under många år.
SSR:s nya verksamhetsledare Patrik Andersson Tidman och vår nya
folkmusikkonsulent, Anna Lindblad fick möjlighet att presentera sig. Den nya tjänsten
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som folkmusikkonsulent (del)finansieras med stöd från Kulturens och har som uppgift
att hjälpa och stötta länsförbunden.
En härlig konsert med Västra låtverkstan hanns också med innan middagen.
På söndagens förbundsstämma var 11 landskapsförbund representerade med 21
delegater.
Ekonomi
Ekonomin redovisas i separat bilaga med det ekonomiska utfallet samt revisorernas
berättelse.
Förbundskansliet
Under 2018 har SSRs kansli flyttat från Boda till Malmköping. Gunnar Brandin har
efter lång och trogen tjänst gått i pension och överlämnat arbetet till Patrik Andersson
Tidman som har axlat ansvaret för administration och viss ekonomihantering samt
service till SSRs styrelse och alla medlemmar. Kontoret är öppet alla vardagar och på
mobiltelefon på övrig tid.
Spelmannen 2018
Spelmannen har under 2018 utkommit med fyra nummer, samtliga omfattande 32
sidor. Annonsinflödet har legat på ungefär samma nivå som året innan. Spelmannen
hade under året en artikelserie – Strängarna i fokus – i fyra delar där Esbjörn och
Sture Hogmark initierat berättade om bl a hur ljud uppstår i våra instrument. Ett
särskilt tack till Esbjörn och Sture för detta unika bidrag till tidningens innehåll.
Folk & Världsmusikgalan 2018
Folk & Världsmusikgalan arrangerades för nionde året, denna gång i april tillsammans
med Linköpings folkmusikfestival i Norrköping. Festivalen drog igång på fredagen och
på galakonserten på lördagen delades sex priser ut. Galans seminarieprogram
omfattade 18 välbesökta seminarier och workshops. Galans mässa lockade ca 30
utställare. Galakonserten lockade en något mindre publik än vanligt och konsert,
mässa och seminarier ägde rum i fina och centralt belägna lokaler.
Försäkringsgruppen
Försäkringsgruppen består av Göran Jönsson, Sven Roos och Patrik Andersson
Tidman. Gruppen har haft ett telefonmöte under året. Diskussioner fördes bla om hur
försäkringen ska kunna administreras i framtiden. Ansvarig person för försäkringen
på Folksam har ändrats och vi har därför inte kunnat vara på ett möte.
Musikinstrumentförsäkringen fungerar bra och är mycket uppskattad av våra
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medlemmar.
Hemsidan
Under 2018 fick sig hemsidan ett nytt utseende. Stor vikt lades vid användarvänlighet,
både från besökarens synvinkel men även från administratörens. Därför valdes att
använda ett program som heter Wordpress samt ett webhotell hos one.com. Vi
anlitade en extern datatekniker för att få hjälp med backup av gamla hemsidan samt
flytta vår adress till det nya webhotellet. Under tiden satte vår folkmusikkonsulent
samman den nya hemsidans design och reviderade texter och innehåll för att
hemsidan skulle bli lite mer lättnavigerad. I och med GDPR valde vi att i början ha fria
bilder på hemsidan, dvs. fria från upphovsrätt samt gratis att använda. Planer finns på
att ta egna bilder som vi sedan äger rättigheterna till, och kan använda från och med
nästa år. Detta kommer kunna ge oss en ännu tydligare grafisk profil inom en rimlig
budget.
Rikskurser
Under 2018 var rikskurserna 6 till antalet. Ungtfolk Dalarna, Sjövikskursen i
Västergötland, ungdomsläger i Värmland, ett läger i Gränsnäs i Småland, Tonlägret i
Medelpad, samt ett ungdomsläger i Skåne.
Glädjande är att det sammanlagt deltog 178 ungdomar 19 år och yngre i dessa kurser
och läger!
Det blev också tydligt att vi behöver revidera informationsmaterialet för ansökan samt
redovisning om bidrag för rikskurser och detta kommer vi göra tidigt nästa år så att
allt finns på plats inför nästa kurssommar.
Vi vill också passa på att uppmana fler landskapsförbund att söka detta bidrag för att
utveckla sin ungdomskursverksamhet. Ta kontakt med folkmusikkonsulenten vid
frågor och för mer information.
Folk at Heart
Folk at Heart är ett musikarrangemang i Örebro sedan 2014 i skärningspunkt mellan
föreningsliv och näringsliv. Arrangemanget samlar enskilda musiker o band, riksorganisationer, studieförbund och näringsliv på samma arena. Och en hängiven,
musikintresserad publik! Temat är liksom föregående år ”Akustisk tvådygns showcasefestival för all slags musik med folkliga rötter! Vi kallar arrangemanget Folk at Heart.
Engelska begreppet ”folk” är ett bredare begrepp än svenska ”folkmusik”
och inkluderar även modernare tongångar från 1900-talets andra hälft. ”at heart”
antyder att det är musik vi älskar, som vi tar till vårt hjärta. Idén är starkt influerad av
Folk Alliance International i USA. Syftet med kalaset är att vara en stor spelfest som
erbjuder många nya kontaktytor för de band som medverkar, samt möjligheter att bli
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bokad för flera spelningar – en plats för att nätverka och göra affärer!
Exempel på kurser som gjordes: Nybörjarkurs i folkmusik på munspel, Konsten att
söka pengar som kulturarbetare, Möt Eva Eastwood – tips om låtskrivande och
musikbransch, Spela femsträngad banjo
2018 deltog 267 enskilda musiker och musikanter, i 73 olika konstellationer. 32 %
var kvinnodominerade akter, 48 % mansdominerade akter, 30 % var blandade akter.
Arrangörer av alla arrangemang:
Acoustic Folk Örebro AB, Kulturens Bildningsverksamhet, Sveriges Spelmäns
Riksförbund
Kulturens
SSR är en av 19 medlemsorganisationer som deltar i arbetet i vårt studieförbund
Kulturens Bildningsverksamhet. Kulturens bildades av rikskulturorganisationer, är
partipolitiskt och religiöst obundet och målgruppen är utövare av kultur i hela landet.
Tillsammans arbetar vi för att alla ska kunna ta del av och utöva kultur i hela landet
och vi bedriver folkbildningsverksamhet inom sång, musik, dans, teater/drama,
filmskapande, bild och form, etc.
Varje år upprättar Kulturens och SSR en handlingsplan för genomförandet en rad
gemensamma satsningar bland Anna Lindblads tjänst som folkmusikkonsulent. I vår
samverkansorganisation Nationella Rådet bestående av SSR, ESI, Svenska
Folkdansringen och RFOD har vi tillsammans med Kulturens diskuterat gemensamma
frågor och utvecklingsinsatser. Nationella Rådet arrangerade och genomförde Folk at
Heart, Folk- och Världsmusikgalan samt Dans- och Spelmansstämman i
Kungsträdgården. Arbetet för att fortsätta VMoD pågår för fullt.
Mer info finns på www.kulturens.se
Världens Musik och Dans (VMoD)
Världens Musik o Dans är en satsning på folkmusik/världsmusik och
folkdans/världsdans som startades i Skåne och i Västra Götaland hösten 2008. Sedan
dess har projektet vuxit, flyttat runt och genomförts i flera olika regioner. Projektet
arrangeras av Sveriges Spelmäns Riksförbund som är projektansvarig samt Svenska
Folkdansringen, Riksförbundet för Folkmusik och Dans samt Eric Sahlström Institutet,
och Kulturens Bildningsverksamhet. Senast arrangerades VMoD i Västmanland och då
var den regionala samarbetsparten Västmanlandsmusiken.
VMoD huvudsakliga mål är att synliggöra folk- och världsmusik samt folk- och
världsdans och göra genren tillgänglig för fler. Detta uppnås genom att väcka intresset
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hos fler, speciellt ungdomar och hjälpa redan aktiva utövare att utvecklas. I Sverige
finns så mycket fantastisk musik och dans från Sverige och andra delar av världen
som VMoD genom sin verksamhet vill ge alla möjlighet att ta del av.
Från januari 2016 och fram till och med december 2017 arbetade VMoD i
Västmanland.
Under 2018 har det pågått förberedelser och planläggning för att kunna starta VMod
igen under 2019, nu i Värmland.
Projekt Spelmansböcker
Det ökade intresset för gamla notböcker och uppteckningar har ökat markant de
senaste åren. För att levandegöra och tillgängliggöra material som ibland kan vara
svårgenomträngligt påbörjades planeringen av ett projekt 2017 med notböcker som
huvudingrediens. SSR planerar och genomför projektet tillsammans med olika
spelmansförbund över hela Sverige kring det lokala materialet. Det kan innehålla
både musiken och dansen och kan/bör varieras mellan de olika arrangörerna.
De första 3 arrangemangen genomfördes redan 2017. Under 2018 hade projektet en
programpunkt under notbokskonferensen i Växjö, en workshop under Folk och
Världsmusikgalan i Norrköping och en helgkurs på Tommelilla folkhögskola med Sven
Midgren som lärare. På senaste arrangemanget, i Borghamn i mars 2019,
samarbetade Östergötlands, Närkes, Sörmlands och Västmanlands spelmansförbund
och där var också dansen med.
Flera spelmansförbund har visat intresse och vill genomföra projektet i sin region.
Initiativet har utvecklats av Astrid Selling tillsammans med Sven Midgren.
Ethno 2018
Ethno i Rättvik arrangerades för 29:e gången och omfattade detta år 87 deltagare från
16 länder. SSR sponsrade tio deltagare från 9 förbund med halva deltagaravgiften.
Lena Willemark var gästledare och medverkade också på den avslutande konserten
som drog rekordpublik till Rättviksparken. Ethno spelade också på Bingsjöstämmans
invigning, på Tisdagskul och Café Nyfiket i Rättvik. Man ledde också en uppskattad
danstimme på en av dansbanorna i Bingsjö.
Samspelshelgen
19-21 oktober arrangerade SSR och Medelpads Folkmusikförbund åter
Samspelshelgen i
Sundsvall. Åtta duos och en trio spelade upp, bedömdes och fick feedback av årets
jury, som bestod av Siw Burman, Henning Högberg och Adam Johansson. Åtta av
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konstellationerna erhöll också den medalj de spelade upp för. Förutom uppspelningar
innehöll helgen konserter med Gässbikullor, Triakel, Frilir (elever vid Härnösands
Folkhögskola) samt Sundsvalls Kulturskolas Blue Grass- och
folkmusikensembler. Workshops i spelpipa, låtspel och folklig sång erbjöds. Claes
Enwalls dokumentärfilm TON 18, om det årliga folkmusiklägret på Ålsta Folkhögskola,
premiärvisades också. Svenska Folkdansringen hade också hela lördagen en kurs i
bohusdanser. På kvällarna efter konserterna fanns tillfälle till dans och spel till dans.
Den fullspäckade helgen avslutades med en lunchkonsert där både juryn och
medaljörerna underhöll. Alla konserter och aktiviteter var välbesökta och det
jammades hela tiden i alla tillgängliga utrymmen. Precis som det ska vara på en
samspelhelg!
Dans o Spelmansstämman i Kungsträdgården i Stockholm
Projektet arrangeras av Svenska Folkdansringen i samarbete med Stockholms
Kulturfestival, Sveriges Spelmäns Riksförbund, Riksförbundet för Folkmusik och Dans,
Eric Sahlström Institutet, Kulturens Bildningsverksamhet. Festivalens planering
innebar också andra inslag av folk/världs-musik och dans under veckan.
Projektgruppen för stämman har haft ansvar för allt administrativt arbete och för Lilla
spelmansstämman samt arbetet med marknadsföringen, - webbsidan, fb-sidan och
den annonsering som fanns där - fortlöpande under hela projektet. I förberedelserna
inför 2018 genererades marknadsförings-material som spreds i olika medier.
Diskussioner förs mellan samarbetsorganisationerna kontinuerligt för att utveckla
själva stämman och arbetet kring den.
Folkdansringen samordnade och hanterade service och kaffe mm inför och under
stämmodagen. Under november byggs hemsidan upp och information går ut till
medlemsorganisationerna och under våren gick det ut fortlöpande information via
egna tidningar, medlemsutskick och annonser.
På stämmodagen kunde dansare, spelmän och publik glädjas åt ett varierat program,
som startade med en liten grupp unga spelmän från Lilla spelmansstämman och
därefter tog allspelet vid. Olika grupper avlöste varandra mellan kl.12.30 – 24.00.
Dansarna höll igång med schottis, vals, hambo men också ”prova på” polska,
slängpolska, Landskronakadrilj, långdans m.fl. Som avslutning hade gruppen JP
Nyström en konsert som sedan övergick i allmän dans. Lilla spelmansstämman
tränade på Musikaliska till kl 12 och gjorde sen ett bejublat framträdande på scenen,
några deltog även i allspelet.
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Det ”buskspelades” runt om under stämman vilket är en viktig del av den kulturella
upplevelsen, att delta i musiken.
Hjälpsamma människor underlättade på alla sätt de få problem som uppstod och
samarbetet med teknikerna gick utmärkt. Dansbanan, som var under tak, funkade bra
såsom allspelet, som skedde både från scen och på dansgolv.
Samverkansrådet för traditionell musik och dans (Tidigare Nationella Rådet för
traditionell musik och dans)
Under 2018 har Samverkansrådet drivit två projekt inom genren Folk och
världsmusik/dans för att synliggöra genren och professionalisera och förbättra
möjligheterna för utövare och artister inom genren. De gemensamma projekten har
varit Folk & Världsmusikgalan och Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården.
Konkreta projekt leds och administreras av någon av rådets medlemmar som att
Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården leds och administreras av Folkdansringen, RFoD projekterar Folk- och Världsmusikgalan och SSR driver VMoD (Världens
Musik och Dans).
Landet runt
I april anordnade Blekinge spelmansförbund tillsammans med Öljehults
samhällsförening ”En kväll med folkmusik och dans” i Öljehults bygdegård Björkehäll.
Ett tiotal spelmän var där och spelade och det var gott om folk och dansade. Ett
trevligt arrangemang. Även en spelkurs i Slöjdhuset, Ronneby. I år var det Britt
Forsströmson som var lärare. Femton spelmän deltog och fick lära sig några nya låtar
från både Blekinge och Skåne.
Under året har Einar Hansanders sammanställt sin folkmusikaliska forskning över
Dalsland och i samarbete med spelmansförbundet gett ut boken Dalslandslåtar del II.
Året dessförinnan gavs del I ut. Einar har nu på ett fantastiskt sätt dokumenterat
spelmän som varit aktiva i Dalsland under främst 1800-talet och en bit in i 1900-talet.
Böckerna innehåller dessutom en mängd både kända men också okända och tidigare
helt opublicerade låtar. De två böckerna tillsammans är en folkmusikalisk ”Bibel” för
spelmän och andra hembygd- och folkmusikintresserade inte bara i Dalsland utan i
hela västra Sverige.
Västergötlands spelmansförbund anordnade Västgötalåtar – musik mitt i Vänern den
1–2 september, en kurs i låtspel på Lurö, med Jenny Gustafsson och Mats Berglund
där 40 personer deltog.
Skånes spelmansförbunds stämma i Degeberga hade i år ett tema, Lorens Brolins
200-årige födelse och fredagen började med ett födelsekalas. Tre tårtor hade bakats
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med Lorens bild på. Sedan brakade det loss i en Brolin-kadrilj med Sven Midgren som
”caller”. Gruppen Ahlberg, Ek och Roswall var engagerade som stämmans dragplåster
och gjorde konsert alla dagarna och spelade även till dans på lördagskvällen.
På söndagen var det VM i träskofiol och segraren blev Peter Pedersen som segrare för
tredje gången också fick behålla vandringspriset.
Till den 10 mars hade Hallands Spelmansförbund bjudit in de spelmanslag, som
deltagit i projektet ”Besök i spelmanslagen”, samt alla övriga medlemmar i förbundet.
Träffen hölls på Katrinebergs Folkhögskola och startade med lunch och Greger Siljebo
hade uppdraget att hålla i träffen och han höll en allspelsträning med alla deltagare,
som visade hur han arbetar med en stor grupp. Greger var också ledare för allspelet
senare på dagen. Syftet med denna spelträff, var att samla så många spelmän/kvinnor
som möjligt bara för att träffas och spela, utbyta tankar och erfarenheter. Spelträffen
blev mycket uppskattad, 74 medlemmar deltog och till allspelet och uppspelningen
och dansen tillkom ytterligare ett 20 tal.
Under våren har Gästriklands spelmansförbund och Bilda Mitt bjudit in till 4
spelkurser (en gång i månaden) på Valabogården vid Vretas gammelgård i Valbo. 17/1
Åsa Andersson ledde 18 st kom. 14 /2 ledde Ville Syri 12 st kom. 21/3 ledde Michael
Müller 12 st kom. 18/4 ledde Malin Månsson 11 st kom. Det kostade 50 kr/pp.
På Örebro Läns Folkmusikförbunds jubileumsfest i Lerbäck uppmärksammades att
det var 100 år sedan Carl Viktor Rulin avled och firades att det var 90 år sedan ÖLFM
bildades. Vid jubiléumsfirandet medverkade 116 spelmän, föreläsare och dansare i
olika konstellationer vid olika framträdanden. De flesta som medverkade i planerade
programpunkter arvoderades. Hembygdsföreningen och Kyrkan ställde välvilligt sina
lokaler till förfogande. Ett digert program presenterades med föreläsning, danskurser,
spelkurser, konsert i kyrkan, uppspel av många välkända spelmän och möjlighet att
dansa både på utedansbana och på dansgolv inomhus. Även landshövding Maria
Larsson deltog och förgyllde festen. Antalet besökare uppskattades till c:a 300
personer. Festen finns väl dokumenterad i lokala medier och är också beskriven i
ÖLFM:s egen medlemstidning Stämning nr3/2018.
Jämtland-Härjedalens spelmansförbund i år arrangerat Gregoriebal 10 mars, med
bland annat utdelning av Årets låt, som gick till Gunnar Stenmark,
Jämtstämman 15-16 juni med utdelning av Lapp-Nilsmedaljen som gick till Carin
Nordenberg,
och varit medarrangör till konsert och danskväll med GKN5, 17 november tillsammans
med Klubb SAM.
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Västerbottens spelmansförbund har i år bland annat varit medarrangör av
Burträskkursen, ett folkmusikläger för musiker 8 år och uppåt. En sommarkurs på sex
dagar samt en helgkurs under hösten.
Ångermanlands spelmansförbund var medarrangörer till Murbergsstämman den 11:e
augusti i samarbete med Länsmuséet Murberget, Medelpads folkmusikförbund samt
lokala föreningar
Hälsinglands spelmansförbund har fortsatt vårt samarbete med Folkmusikens Hus
och spelmansförbunden i Dalarna, Uppland och Gästrikland för att tillgängliggöra våra
folkmusikarkiv i projektet Öppna arkivet. I januari 2019 har Isak Bergström arbetat på
timmar för att kontakta och skriva kontrakt med anhöriga till personer som finns
inspelade i vårt arkiv. Tidigare har även Samantha Ohlanders arbetat med att redigera
vår arkivdatabas. Detta finansieras av ett mindre riktat stöd från Region Gävleborg till
Öppna arkivet projektet för att stötta tillgänglighetsgörande av länets folkmusikskatt.
Under våren 2019 ska projektet slutrapporteras till Kulturrådet. Representant från
förbundet är Staffan Jonsson.
Folkmusik i Väst, Bohusläns, Dalslands och Västergötlands spelmansförbund,
anordnade Uddevalla FolkmusikFestival på Bohusläns Museum vilken lockar fler och
fler besökare. Vackra och rymliga lokaler centralt i Uddevalla, lätt att ta sig dit med tåg,
buss eller bil, lätt att parkera. Blandat program med svensk och internationell
folkmusik. Kurser och workshops, allspel, musik från flera scener, dans till kl 24
I Smålands Spelmansförbund har vi haft fyra ordinarie styrelsemöten, årsmöte och
konstituerande möte. Vi är nu 226 medlemmar vilket är en liten ökning med 3
personer. Vi har gett ut 4 nummer av vår tidning Spelfot – numera i färg.
Ungdomsverksamheten har som vanligt varit i fokus med kurs i Gransnäs för 20
deltagare och kurs för lite äldre ungdomar på Korrö där 15 ungdomar ställde upp.
Vi var också medarrangörer för spelmanskursen i Kalmar med 19 deltagare.
Årets stora händelse blev annars vårt 70-års jubileum som gick av stapeln på Villa Vik
utanför Växjö den 16 mars. Festligheterna samlade 65 deltagare som fick gå på speleller viskurs, lyssna till föredrag av Magnus Gustafsson och så en fantastisk middag.
Under middagen bjöds på fin underhållning som kröntes med gemensamt spel av fem
av våra guldspelmän. Allspel och buskspel hela natten omgärdade festligheterna.

/ Styrelsen Sveriges Spelmäns Riksförbund

SVERIGES SPELMÄNS RIKSFÖRBUND-TRADITIONELL MUSIK I SVERIGE

Motion 2019-01-31 UMEÅ

Motion till Sveriges Spelmäns Riksförbunds förbundsstämma 2019
Så bra den blev, riksorganisationens nya hemsida!
Ett landskaps-/länsförbunds hemsida kan ofta vara första intrycket av Spelmansförbundet, därför är
det viktigt att även dessa är logiska, lättmanövreradade och gärna stiliga hemsidor.
Därför föreslår vi att Sveriges Spelmäns Riksförbund satsar på att utöka den befintliga hemsidan med
rejält med utrymme så att det finns plats för alla landskaps-/länsförbund som önskar, så att de kan
ha en egen flik eller på annat sätt en egen del på riksorganisationens hemsida. På så sätt blir det lätt
att hitta de regionala förbundens hemsidor, särskilt om vi skapar smidiga kortadresser som alla utgår
från spelmansforbund.se.
Det bör finnas en gemensam mall så att hemsidorna blir enhetliga och därmed lättare att navigera i.
Vårt förslag är att vart och ett av de regionala spelmansförbunden administrerar sina respektive
sidor, och att kostnaderna delas mellan riksorganisation och respektive regionalt förbund.

Västerbottens Spelmansförbund yrkar därför att
- Sveriges Spelmäns Riksförbund förändrar hemsidesstrukturen så att de regionala
spelmansförbundens hemsidor blir enhetliga och lätta att hitta.

Styrelsen i Västerbottens spelmansförbund – VSF genom
Mauri Eira, ledamot
Eva Maaherra Lövheim, ordförande

Utdrag från styrelsemötesprotokoll SSR 23 feb 2019
….§2019.1.6 Rapporter
C Motion från Västerbotten
Styrelsen ställer sig positiv till idén men säger nej till motionen eftersom vi inte
har möjlighet att genomföra något sådant arbete varken ekonomiskt eller
arbetsmässigt. Ett förslag är att fråga kulturens om de kan anordna en kurs i
webbsideuppbyggnad.

Valberedningens förslag:
Ordförande

Hadrian Prett

omval

1 år

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kristina Berneholm
Birgitta Linder
Britt-Mari Arvidsson

kvarstår
kvarstår
kvarstår

1 år
1 år
1 år

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Annelie Westerlund
Astrid Selling
Siv Burman

omval
omval
omval

2 år
2 år
2 år

Revisorer:
Auktoriserad revisor enl.stadgar som styrelsen kontaktar (ska ej väljas på stämman)
Revisor
Lisa Chambers
nyval
1 år
Revisorsuppleant
vakant

Verksamhetsplan
för

Sveriges Spelmäns Riksförbund 2019
Sveriges Spelmäns Riksförbund är en sammanslutning av utövare och vänner av
folklig musik och har till ändamål att som riksorganisation främja och företräda
folkmusiken. Riksförbundet arbetar för att:
- hävda folkmusikens ställning som självständig konstform och omistligt kulturvärde
- vidmakthålla och aktivt levandegöra folkliga traditioner Förbundet uppmuntrar initiativ till
samverkan med andra musikkulturer. Sveriges Spelmäns Riksförbund värnar om
demokrati och rättvisa, med övertygelsen att alla människor är lika mycket värda.
Medlemskap
Riksförbundet ansluter sammanslutningar i regionalt område, vanligen omfattande ett
landskap eller län. Också organisation som verkar inom län eller landskap som saknar till
riksförbundet ansluten regional sammanslutning kan anslutas. Inom riksförbundet kallas
dessa organisationer landskapsförbund. Riksförbundets styrelse beslutar om vilka
organisationer som får anslutas. Medlem i riksförbundet är var och en av de anslutna
landskapsförbundens medlemmar.
(Hämtat ur paragraf 1 och 2 i stadgarna)
En utgångspunkt för verksamheten 2018/2019 är dokumentet ”Handlingsplanen för
traditionell musik och dans”, vilken framtagits av Eric Sahlström Institutet (ESI),
Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD), Svenska Folkdansringen och SSR i
samarbete. Handlingsplanen färdigställdes under 2012 och är fortsatt den plan och vision
som vi arbetar efter och är fortsatt den plan och vision vi arbetar mot.
Den övergripande handlingsplanen (se ovan) består av tre huvudmål:
1) att genren erkänns som en viktig del i det svenska kulturlivet och därmed prioriteras
inom kulturpolitiken.
2) att genrens utövare, arrangörer, yrkesverksamma och ideella ges förutsättningar
att utveckla en mångfacetterad och kvalitativ musik- och dansmiljö.
3) att genren är tillgänglig för den breda publiken på ett sådant sätt att dess omfång och
djup kommer till sin rätt och uppmuntrar till eget utövande.
Nedan anges de av handlingsplanens delområden som mest berör SSR och vad som
planeras i anslutning till dessa.

1. Delområde ”Att synas och bli sedd – synlighet och
information” Mål:
- en starkare och mer kvalitativ plats för genren i det mediala och offentliga rummet
- väl fungerande informationsspridning inom genren och mellan
genrens organisationer på nationell, regional och lokal nivå
Verksamhet:
Skapa en digital plattform där SSR kan kommunicera med landskapsförbunden
och styrelserna på ett smidigt och säkert sätt.
Produktion av ny hemsida för att skapa en mer tillgänglig och tydligare
kommunikationsplattform. Uppmuntra regionala och lokala aktörer att bidra med material till
denna.
En homogen utformning av marknadsföringsmaterial såsom hemsida,
foldrar, medlemstidning.
Starkare digital närvaro genom bl a samordning av möten för inkludera medlemmar
och delegater i hela landet.
Förbundstidningen Spelmannen: Fortsatt god redaktionell bevakning. Arbeta vidare
med annonsförsäljning. Uppmuntra landskapsförbund och enskilda medlemmar att
bidra med material. Det finns också planer för ett samnordiskt nummer för
medlemstidningarna i Norden.
Arbeta för att SSR ska bli mera synligt ute i spelmansförbunden och i lokala arrangemang
såsom spelträffar.
Aktivt stötta ungdomsverksamhet med tex bidragssökning och administration.
Aktivt arbeta med Amatörkulturens samrådsgrupp (Ax)
Samarbeten tillsammans med Folkdansringen, ESI, RFoD och Kulturens
bildningsverksamhet genom följande:
Utveckling
·

ESI, Folkdansringen, RFOD, med sina specifika kunskaper inom folkmusik och

dans, göra gemensamma uppvaktningar mot myndigheter, författande av remissvar o.d.

Gemensamma arrangemang
·
·

Dans- och Spelmansstämman i Kungsträdgården
Folk- och världsmusikgalan

·

Uppspelning för samspelsmedaljen i Sundsvall

·

Projektet Världens Musik och Dans

·

Folk at Heart i Örebro

2. Delområde ”Utbildning och förmedling”
-

Genren är representerad på alla nivåer inom utbildningsväsendet och inom
alla relevanta ämnesområden
Genren bedriver ett aktivt arbete för att förkovra sina egna medlemmar

Verksamhet:
Spridning och försäljning av det pedagogiska materialet ”Unga Glysar”, där målgruppen
i första hand är verksamma pedagoger inom landets musik- och kulturskolor.
Stödja spridning av folkmusikaliska publikationer.
Med hjälp av den nyanställde folkmusikkonsulenten bedriva folkbildningsverksamhet
inom Kulturens Bildningsverksamhet.
Fortsatt ungdomsarbete:
- Rikskurser i samarbete med landskapsförbund
- ETHNO
- ETHNO world
- Projektet Världens Musik och Dans
Nordic Folk Music Camp – ett nordiskt läger för unga i åldrarna 12-17 år i samarbete
med våra nordiska organisationer.
Verka för att stödja fortsatt kursverksamhet samt att etablera kurser i nya sammanhang.

3. Delområde: Att uppträda och arrangera – arrangörer och yrkesverksamma
Mål:
-

Genrens arrangörer och yrkesverksamma utövare kan arbeta och utvecklas på
såväl individuell som gemensam nivå

Verksamhet:
Tillsammans med Nationella samverkansrådet för folkmusik och dans (RFoD,
Folkdansringen, ESI, SSR, Kulturens) och andra aktörer inom genren

-

arrangera Folk- och världsmusikgalan
arrangera Dans-och spelmansstämma i Kungsträdgården

Tillsammans med Medelpads Folkmusikförbund och Folkdansringen stötta
arrangemanget ”Uppspelning för samspelsmedalj” i Sundsvall.
Tillsammans med Kulturens och lokal arrangör arrangera showcase-festivalen Folk At Heart
i Örebro.
SSR har en bevakande roll i Zornmärkesnämnden och våra medlemsorganisationer deltar
aktivt genom arrangera uppspelningarna.
Vid alla ovanstående arrangemang genomförs publika konserter, workshops mm.
4. Delområde: Att utforska och ta tillvara en genre – arkiv, dokumentation och
forskning
-

En viktig grund för en livskraftig genre är den kunskapsbank som byggs upp
runt den i form av dokumentation och forskning och att resultatet av detta arbete
kan komma genren till del.

Verksamhet:
Spelmansböcker för spelmän Fortsätta bedriva projektet om handskrivna spelmansböcker. Vi kommer att arrangera
seminarier och spelträffar då vi med stöd från experter, tar fram och tolkar handskrivna
spelmansböcker ur lokala arkiv. I nära samarbete med aktiva föreningar för folkdans.
Projektet påbörjades redan under Spelmansbokskonferensen vid Linnéuniversitetet i
Växjö hösten 2017, följt av ett par mindre seminarier under 2018 vid Folk- &
världsmusikgalan samt Österlens folkhögskola. Under 2019 kommer minst ett seminarium
hållas med fyra samarbetande spelmansförbund.

Övrigt:
En ny verksamhetsledare samt en folkmusikkonsulent har anställts under 2018.
SSR kommer under 2019 att…
·
fortsatt kontakt och samarbete med övriga nordiska riksorganisationer, bland
annat via Nordisk Folkmusikkommitté.
·

arbeta för ett gott internationellt samarbete med organisationer utanför Norden.

·

fortsätta erbjuda medlemmar instrumentförsäkring i samarbete med Folksam.

·

fyra styrelsesammanträden, varav ett tvådagarsmöte. Därutöver

telefonkonferenser vid behov.

Preliminär verksamhetsplan för Sveriges Spelmäns
Riksförbunds centrala verksamhet 2018-2020

-Tillsammans med ESI, RfoD, Kulturens och Svenska Folkdansringen (via
nationella rådet) följa upp ”Handlingsplan för traditionell musik och dans”
-Utveckla samarbetet med övriga centrala organisationer inom genren på
framför allt följande områden:
*Projektet Spelmansböcker
*Folk at Heart
*Samspelsmedaljen
*Folk-och världsmusikgalan
*Världens musik och dans (VmoD)
*Spelmansstämma i Kungsträdgården
*Gemensamma uppvaktningar av myndigheter
-Utveckla centrala kommunikationsvägar för och med
spelmansförbunden/medlemsorganisationerna
-Fortsatt aktivt ungdomsarbete:
*ETHNO
*Rikskurser i samarbete med landskapsförbund
-Fortsatt verka för att bedriva folkbildningsverksamhet inom Kulturens
Bildningsverksamhet
-Verka för att stödja fortsatt kursverksamhet samt att etablera kurser i nya
sammanhang
-Fortsatt kontakt och samarbete med övriga nordiska riksorganisationer, tex via
Nordisk Folkmusikkommitté
-Fortsatt samverkan inom Ax (samarbetsorganisation för i Sverige verksamma,
rikstäckande organisationer aktiva inom amatör- och deltagarkultur)
-Fortsätta erbjuda medlemmar instrumentförsäkring i samarbete med Folksam.
-Arbeta för ett gott internationellt samarbete med organisationer utanför
Norden.
Verksamhetsplan 2018-2020 SSR

SSR 2019 Budget (Antagen genom styrelsebeslut 26 nov 2018)

Projekt
Spelmansböcker
VMOD
Medlemsavgifter
Bidrag Kulturrådet
Kansli
Stöd till tjänst
Kulturens
Förbundsstämma
SSR Styrelse
Förlagsförsäljning
Rikskurser ungdom
Ethno
Spelmansstämma
Kungsträdgården
Folk och
Världsmusikgalan
Samspels-medaljen
Bidrag
(Kulturarrangemang

Intäkter

Utgifter
-30 000
-25 000

457 280
485 000
-647 035
118 755
-44 000
-45 000
3 000
-15 000
-19 000
-10 000
-55 000
-10 000
45 000

Kulturens Folk at Heart)

Folk at Heart
Spelmannen
Hemsidan/ Reklam
Revision
Inköp molntjänst
register-hantering
Projekt synlighet
Seminarium/Idédag
Kursdag
Summa:

-30 000
-115 000
-4 000
-20 000
-15 000
-10 000
-15 000
1 109 035

1 109 035

