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Här kommer en e-r:i.a liten stenclluppiaga
av "Stämning" med :ödr, ändiga lakta ini'Ör
årsmciet. som likson förra året fÖrlaggs
tili \ astra \lark r 0recio.
Ett akii\ t år har let varit. framgår Cet
aL r erksamhetsberal:eisen. Om fÖrsiager
tiil lerksamhetspian nåller l.ao det lor ar,
xan l9:- bli elt iai sa ,ra år.
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En

särskild insats ska

söras

för
N
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och skälet til1 det är, förutom
bchovet att starka förbqndet.
att man genom att fråga' sin'
närmaste omgivning lätt kan

annonsförsäljningen.

På det hiir sättet kan vi förhoppningsvis helt finansiera "Stämning"
och förbundet bor göra en nettoförtjAnst. Flertalet av tidigare
utskick kommer ju numera i
form av "Stämning".

konstatera att många som man
tror borde \-ara "givna mediemmar". inte iir det!
St!.'relsen har beslutat att ta

iram

som

"medlemsvän'ningspaket"
ska hjå1pa upp argumen-

terandet betldligt.

Det är hOg

cch annonser).
Stl.relsen har beslutat att marsnumret ska innehålla 4 annonscch 8 textsidor. Hjälp till att
!;irva annonsörer! Helsida kostar

1

tid nu att forfatta

BIDRAG
TTLI,
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och som påpekades i forsta
numret är det viktigt att "Stämning" blir ett medlemsblad och
det är ju faktiskt Du som medlem
som kan se till att det blir

ANNONSER.
kommer ni att finna i första
ordinarie numret av "Stämning"
som utkommer ca I 3 (med
rnanusstopp L0,'2 f ör både tert

Dagordning

-50:-, halv 390:-, krrarts 225:och annonserar man hela året
dras 10 o'o av på prrset. \'i
är helt befriade från skatt,
såväl moms som reklamskatt.
Det underlättar naturligtvis

ämnenl

Skicka allt publicerbarr ril1
c o \\rennerlund, Sjövägen 13,
103 65

OREBRO.

SPEL
STI-]GAN
Hej och god fortsättninC

Pa

det nta året!
Spelstugan kör igång r!sdagei
den t0 L l9§o kl 19.00 i kä1iarlokalen i 0laus Petri iörsamlingshem, som vaniigt.

Vi har som tidigare

varannar

tisdag dr,s:

20.1 32 1-.2 33
.ll 3 .,44 2S4 il
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sarn

Hälsningar
ULr-

så!

Inte minst vore det intressant
att få insänCare i alla sorters

Årsmötet öppnas.

?. Mötets behöriga utlysande.
Faststä1 Iande av dagordning.

t

Val av årsmötesfunktionärer
a

)

d

) Pressreferent

Ordförande

b) Protckcl lförare
c) 2 st justeringsmän/rösträknare
tr

Behandling av årsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse.

för styreisen.
för 1987 och 1988

6. Beslut angående ansvarsfrihet
7. Fastställande av årsavgiften

Styrelsens förslag

:

1987-förändrat
1

8. Verksamhetsplan
q

för

988

Ordförande

för

50
50

kr, varav 15 kr till
kr varav 15 kr till

SSR
SSR

1987.

A: Val av styrelse 1987
Styrelsens förslag : 8 personer
B:

till

1 år

4 ledamöter för 2 år

\

Str reiser

vid Örebro Läns Folkmusikförbunds Årsmöte 87 01 25.

.)

1

26 5-

Tidigare styrelse:
Gunnar Kärnheim

Helene Andersson, Yvonne Fransson
Hans Wennerlund, Ulf Larsson

a

D

Helge Johansscn

1 revisor fÖr 2 år
'1 rev i sorsuPP i eant f Ör

2är

1 Iedamot, fYllnadsval

för

Egon 0hlsson

Valda 1986 På 2 år och kvarstår
styrelsen
r.uisor och revi.sorsuPPleant

10. Val av representanter
1

1. Val av 1988 års

1?.

till

Ulf Karisson

1 år

SSR

Kerstin Friman, Elisabeth HelId6n

i

Lennart Karlsscn, Åke Randestad
ärsmöte

1987

Ordföranden + 4 medlemmar
utsedda av s'uYreI sen

K-E. Johansson, GÖran Andersscn

valberedning

RaPPorter och skrivelser

13. Övriga frågor
14. Avslutning

LANS
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Verksamhetsåret 1986

estått av Ordförande

Gunnar Kärnhe'im' Sekreterare
Ulf-Larsson' Vice

ertin Friman, Vice otåiOrånae

;å;;a;t.ä;;igåiåau*dtå._iuonneFransson,Ulf
har

Nya spelmansstämmor
av hög aktivitet.-si"mtr
kännetecknats
hr
i ga dessa avses bl i
verksamhetsåret
sr otiijråuro
vedstorp'oär,
Ti
rråt t i ts i Kar.r skoga
år1

iga

evenemang '

it

Zornmärkesuppspel ningen

'i Ka11'skoga '

"Pen-Gwyns"

hstartenavt.idning.n.'i§tamning',.Kursverksamhehar änt-

.ä

:;"ilå!".ira.' r.åäii"o.-iär**riikarkivet

Medlemsantaletitörbundetvarvidåretsutgångcirka400st.
spelträf9 samnnnträden hållits årsmöte'
-äir,
förutonr
ma nsstämga
har
spel
året
:tyrglsens
under
medarrang.*äns"i' åtientr'i

far,

spel kurse.,
mori I änet

sin : s årlmöt.

har beBesjutangåendebidragt]1].a.rr<ivsorteri!99n.imusäetharkommitfrånKarlk"""Ö;;b;o tän't Landstins
kr'
500
öknins med
skoga Kommun ,o*-uäriitl! !19.;;;';;å-s'oöo
iiloöö-ri.'rå."iöäb;;.
ouru"iå
tirr
srutat om ett u'ioras

;:tä?ii ,tlLt,i, !4ts.' 15/2 hade vi

besök av Brissmans

nås SPelnansförbund'
z L5l6
el män

i ett

'

, /3

L?/9 '
samarrangemang

?4/L

7

*t

tun Linde Spe'lmanslag' Ore-

bro Läns Folkmusikförbund. Kulturnämnden i L'indesberg samt sKS.
Kvi stbro, Västra I'Järke: l1/9.
Spelstugan: Där spelrnän från länet har träffats och spelat ihop under spoFtana forrner varannair ti sdag under vår- och höstterrninen i 0'laus Petri fbr-'
saml i ngshem

i

SKS I okal

er.

Spel mansstämmor:

3l/5: Förstämna Göranssonska Gården, Lindesberg.
I / 6: Spel nnnsstämma Siggebohyttan.
28-29/6: Fiembygdsgården, Karlskoga. Spelmansstärnr.ra med regionala Zornmärkesuppspelnfngar Erhållna bronsnärken j Örebro Län Theresiä RnAersson. Ulf

Karl sson sanit Jeanette Andersson.

It

19-2A/7: Tivedstcrp.

2/B:

Askersund
9/8: Förstämma Wadköping.
10/6: Spel mansstämma l,iadköpi ng.
3l/8: llal I sberqs Hembygdsgårci.

28/it:

nterspel mansstämrna Sl ottet.

Vi

Konserter:
19 / 4: Konsert med Fel a n och Grou pa .
\-.\5/9:_Pen-Gwyn franrträdde på cirka 20 konserter på olika p'latser f länet.
9/8:
Fcl kmusfkprogram Karl sl unds Herrgård.
4/10: Folkmusikkonsert i Konserthuset, arrangerat av förbundet med ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i 0rebro Kommui.
Låtspe1 skurser:
30/5-l/6: LÅtkurs

25/10 Låtkurs
ÖtfN

na

år.

r

på

utkornmi

t

i

Uskavi. Projektbidrag beviljaCes från

Kävesta Fokhögsko1a, 1-dagarskurs.
med en

tidning,

Styrel sen stäl I er nu sina platser
troende under det år som gått.
Orebro den 31 december 1986.
Styre 1 sen
El

i sabeth

En1

igt

He'l I den

uppdrag

STÄIINING, som kommer

till

att

ött

med 5.000

u+,ges

förfogande och tackar

kr.

4 gånger

per

för visat för-

ÖREBRO LÄNS FOLKMUSIKFÖRBUND

Förslag

till

verksamhetsplan

för

1987

Våren

Jan 25
Feb 13
Mar 28
Maj 3
Spe I stug an

Årsmöte
ÖLFM

hos Felan

Spelmanskväl

Ii

Fr^övi

Speltr'äff : Rittbergs
Se separat program

i

Storå/Guldsmedshyttan

Sommaren

Maj 29-31
Maj 30
Maj 31

27-ZB
Jul 25-26
Aug 1 (prel)
Aug 15
Aug 14-15
Jun

unga spelmän i Uskavi
Förstämma i Lindesberg
Spelmansstämma i Siggebohyttan
Spelmansstämma i Karlskoga
Spelmansstämma i Tivedstorp

Spelkurs

i

Spelmansstämma

Askersund

Folkmusikprogram Karlslunds gård

Spelledarträff
Ledare

Aug 15-16
Aug 30

för

med

Fiol cch

blir två stcrpelmän.

Nyckeiharpa

Förstämma och Spelmansstämma

i

Wadköping.

Speiträff vid Hallsbergs

Hembygdsgård.

0kt

Spelträff
Kurs i Iåtspe1, troiigen

Kävesta

Spe I stug an

Se separat program

Hös,ten

sep

viLt_qt tttov 21

Novemberstämman

på örebro Slott.

HELA ÅRET:

Medlemsvärvning

för att stärka vår verksamhetl

870102
UL

I
I
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SLOTTET
FOR. E\,/ER.?
Första vinterspelmansstämman
på Örebro slott i november
visade att den ärevördiga borgen
förutom andra fortjänster
passar
utmäirkt för "buskspel".
också
Dåirför tyder allt på att en tradition
nu håiler på att skapas redan nu är slottet bokat för nästa vinterstamma
som 198i blir lördagen (på begäran) 2l novemberBilden: Vledlemrnar ur Örebro nyckelharpsgille
å under dro t tnings- och kungaporträt t en.
osef-p
[1er bilder i marsnumret!
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