Protokoll fört vid Hallands Spelmansförbunds
styrelsemöte 2018-06-17
Mötet hölls på Bråtadals vandrarhem i Svartrå innan e4erföljande spelmansstämma.
Följande deltog; Morgan Larsson, Torbjörn Johansson,
Dan Andersson, Viktor Stensson,
Linnea Stensson, Evy Johansson
Bo Thörn och Torsten Nilsson adjungerades Kll mötet.
1. Mötets öppnande
Ordförande Dan Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen som varit utsänd godkändes.
3. Protokoll föregående möte
Föregående protokoll godkändes och lades Kll handlingarna.
4. Rapporter
a. Angående skrivelse folkmusikscen i Halland.
Skrivelse angående folkmusikscen i Halland, har uppräNats enligt Kdigare beslut. Skrivelsen ligger på
hemsidan och på Facebook, några har anmält siN intresse i aN delta i en arbetsgrupp, ingen från
danshållet än. Torbjörn Johansson framförde aN det behövs ekonomiskt stöd från en kommun,
förslagsvis Halmstad. Torbjörn föreslog också aN det vore lämpligt aN ta kontakt med spelmanslaget
Skuggspel som kunde bilda en förening och söka bidrag? Dan Andersson menade aN arbetsgruppen
kan ta kontakt med skuggspel om de i sina diskussioner ﬁnner aN det är denna lösning som skall råda.
Förslag på lokal; Kajskjulet i Halmstad. Den KllsaNa arbetsgruppen kommer ha eN möte i höst, e4er
låtbytarträﬀen då verksamhetsplan och budget presenteras och beslutas.
b. Angående ”Låtstuga med Ane@e”, på Klasastämman.
Togs emot posiKvt! Lite klagomål på Kden, då många spelmän gick Kll låtstugan och därmed dog
framträdandena ut. 25 personer deltog.
c. Låtbytardag i höst, 20 okt. och e@ kort möte för beslut
om verksamhetsplan och budget.
Kort info, Glädjestråk är ansvariga, kommer hållas i Hebergs bygdegård den 20de oktober.
5. Vill vi engagera oss i Klasastämman, Lindberg?
Klasastämman är drivet av några spelmän boendes i området. De vill främst ha hjälp med
marknadsföring och få dit spelmän, planering och hantering av musik. Sibbarps spelmanslag nämndes
som en kandidat aN Kllfråga om de kan tänka sig aN hålla lite i deNa projekt med tanke på eventuella
möten m.m. som troligen sker i Varberg. Dan tar kontakt med ansvarig för stämman.

6. Övriga frågor. Jubiléet, Linnea
Deltagarlistor ﬁnns, inbjudan ska skickas ut via facebook. Lokal ska bokas och eN schema eller mindre
program för kvällen ska bestämmas.
Torbjörn informerade om aN det hiXlls är 26 anmälningar Kll Hallandskursen i Åsa.
Styrelsen beslutade även aN de som inte betalat medlemsavgi4 det andra året utesluts från
förbundet.
Evy informerade om spelmansstämman i Kinnared den 2 september.
Viktor meddelade aN han Kll hösten kommer byta stad och därför lämnar posten som sekreterare.
Linnea kommer bo några månader i Frankrike från AugusK månad och har därför inte möjlighet aN
delta på de kommande mötena.
7. Kommande möten.
Nästa möte hålls den 10 augusK i samband med Hallandskursens 25års jubileum kl. 16:30
10. Avslutning
Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.
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