Protokoll fört vid bildandet av Nerikes folkmusikförbund, söndagen den
29 april kl 6 på biblioteksrummet (IOGT) Fredsgatan 18 Örebro.
§1
De närvarande hälsades välkomna av kantor Markus Nilsson Nerikes Kil,
varefter kantor Nilsson höll ett mycket intressant föredrag, varvid han
redogjorde för folkmusikens historia, spelmännens roll i folklivet genom
tiderna. Bland musikinstrumenten som omnämndes var näverluren,
salmonikan, säckpipan, nyckelharpa samt fiol och klarinetten. Vidare
redogjordes för vilken nytta ett folkmusikförbund hade till uppgift, särskilt
när det gäller att samla och tillvarataga värdefulla låtar som ännu ej blivit
uppmärksammade och notsatta. Samt för övrigt höja intresse och väcka
förståelse för allt som berör folkmusik.
Föredraget mottogs med livliga applåder. Musik…. ? Hagberg framförde
ett tack till kantor Nilsson för det intressanta och lärorika föredraget.
§2
Till ordförande att leda dagens förhandlingar valdes kantor Nilsson, och
till sekreterare Einar Olsson Lillkyrka.
§3
Att justera dagens protokoll valdes Hedberg och V Kilberg, Örebro.
§4
Härefter följde diskussion: ”Skall Nerikes spelmän bilda förbund?” I
diskussionen deltaga ett flertal personer, vilka sedan ordf föredragit några
riktlinjer, beslöts enhälligt att bilda ett förbund av de för folkmusiken
intresserade.
§5
Härvid framkom förslag, att välja en styrelse bestående av 5 ledamöter,
samt 3 suppleanter.
Till ordf valdes kantor Markus Nilsson, övriga styrelseledamöter bliva
handelsbiträde V Kilberg, montör Ernst Olsson, transformatorvakt V
Öhrman Örebro, samt E Olsson Lillkyrka.
Ersättare: Lantbrukaren A Eriksson Rinkarleby, handlare E Rehnberg
Örebro, samt poststationsföreståndare A Möller Lillkyrka.

§6
Åt styrelsen gavs i uppdrag att undersöka vilka fördelar förbundet komma
i besittning av genom en anslutning till Svenska Ungdomsringen för
Bygdekultur.
§7
Till nästa möte skulle styrelsen utarbeta och upprätta förslag till stadgar.
§8
Styrelsen fick även i uppdrag att bestämma när nästa möte skall hållas.
§9
Beslöts att anordna en musikstämma. Tillförordnad intendenten vid Örebro
Läns museum Sven A Nordenmark föreslog att musikstämman skulle
förläggas till Siggebohyttan i samband med en särskild Nerikesdag.
Ingenjör Nordenmark lovade även att undersöka med ordnandet av ovan
nämnda musikstämma.
§10
Genom särskilt beslut erhöll den nybildade sammanslutningen namnet
Nerikes Folkmusikförbund.
§11
På förslag av fanjunkaren Hagberg beslöt förbundet att förutom
folkmusiken även intressera sig för den unisona sången.
§12
För täckande av kostnader för hyra av lokalen, vilket utgjorde 6 kr,
upptogs en frivillig kollekt. Kollekten inbringade ett överskott med 1 kr
och 60 öre.
§13
Sammanträdet avslutades av kantor Nilsson vilken tackade för det
förtroende som visats samt uttryckte sina förhoppningar för förbundets
framtida lycka.

§14
Till sist sjöngs ”Du gamla, du fria” samt ”handom mad och morske män”.
Att de närvarande vara mycket intresserade av det nyligen bildade
folkmusikförbundet vittnade även det livliga deltagandet, både i
diskussionerna och även den unisona sången.
Vid protokollet
Einar Olsson sekr.
Tolkat av Karin Gustavsson, med reservation för feltolkningar. Tacksam för tips om detta till
folkmusik@olfm.se

