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Välkommen till Hallands Spelmansförbunds
årsmöte söndagen den 24 februari 2019
klockan 15:00 i Okome bygdegård
Efter mötet blir det tillfälle till spel - så ta med ditt instrument!

I detta nummer av Bulletinen kan du ta del av:
• kallelse till och dagordning för årsmötet 24 februari
• handlingar till årsmötet - verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och
preliminär budget
• nu kan spelmanslagen kan söka bidrag för kurser
• inbetalning av medlemsavgift för 2018 samt instrumentförsäkring
• medlemsmatrikel

Kallelse till årsmöte
Årsmöte för Hallands Spelmansförbunds årsmöte
Söndagen den 24 februari 2019 klockan 15:00 i Okome bygdegård
Alla medlemmar hälsas välkomna!

§1. Mötets öppnande och parentation
§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3. Val av två justeringsmän
§4. Fastställande av dagordning och fråga om mötets behöriga utlysning.
§5. Uppläsning av föregående mötets protokoll
§6. Föredragning av räkenskaper samt styrelse och revisionsberättelse för det gångna året
§7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§8. Behandling av verksamhetsplan samt motioner och förslag som inkommit till årsmötet
§9. Val av ordförande för ett år
§10. Val av halva antalet styrelseledamöter för period av 2 år
§11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en period av ett år
§12. Val av spelledare för ett år
§13. Val av representanter och suppleanter för stämmor i SSR
§14. Val av materialförvaltare för ett år
§15. Val av valberedning
§16. Fastställande av årsavgift
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse för Hallands Spelmansförbund
År 2018
Inledning
Hallands Spelmansförbund är en organisation, som är ansluten till Sveriges Spelmäns Riksförbund
(SSR). Vi samarbetar med andra organisationer med liknande intressen. Medlemskap står öppet för
alla som är beredda att verka i den anda som förbundet står för.
Vi vill sprida kunskap om god svensk folkmusik och då särskilt den halländska. Vi vill vårda
intresset för folkliga instrument, där rösten utgör en viktig del. Vi vill arbeta för att gamla värdefulla
melodier upptecknas eller spelas in. Vi vill bevara noter och inspelningar på ett sådant sätt att de
kan nås av alla, nu och i all framtid.
Styrelsen, representation, m.m.
Styrelsen har under året 2018 haft följande sammansättning:
Ordförande:
Dan Andersson
Sekreterare:
Viktor Stensson*, från augusti Evy Johansson
Kassör:
Torbjörn Johansson
Ledamot:
Morgan Larsson
Ledamot:
Linnea Stensson*, från augusti Albin Kuylenstierna
Ledamot
Karl Gunnar Carlsson
Ledamot
Tord Nilsson
Suppleant:
Suppleant:

Albin Kuylenstierna
Evy Johansson

*Viktor och Linnea Stensson har gjort uppehåll i styrelsearbetet p.g.a. studier
Revisorer för Hallands Spelmansförbund har varit Inger Gustavsson och Eive Larsson. Suppleant:
Siv Jönsson.
Materialförvaltare har varit Sven-Åke Svensson.
Ansvarig för att administrera förbundets hemsida har varit Bo Thörn och administratör för
Facebooksidan har Anna Lindskog varit.
Förbundets spelledare för 2018 har varit Jörgen Arvidsson.
Förbundets hårt kämpande valberedare har varit Torsten Nilsson.
Inför Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmöte, beslutade styrelsen att inte skicka någon
representant.
Styrelsens arbete
Under 2018 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete har varit att
verkställa de beslut som tagits, och att genom kontakter med offentliga organ, föreningslivet och
enskilda, visa på förbundets arbetsområden och förbundets duglighet som samarbetspartner.

En stor del av styrelsens arbete har legat i att administrera och redovisa den verksamhet som följer
av uppdraget att ansvara för folkmusikens utveckling i länet. Denna ambition ligger i den treåriga
kulturplanen som Regionen antagit. Uppdraget som Region Halland ger oss, innebär att Hallands
Spelmansförbund tilldelas en påse pengar för att driva ungdomskursen, återträffarna, Hallandsfolk
samt projekt som vi i samråd med Kultur i Halland initierar. Vi skall också ha en dialog med Kultur
i Halland och en gång årligen redovisa vad vi uträttat för de pengarna vi tilldelats.
Antal medlemmar
I slutet av året 2018 hade Hallands Spelmansförbund 150 medlemmar, många av de nytillkomna är
under 40 år.
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften är 250 kr för vuxen och 100 kr för ungdom. Styrelsen föreslår oförändrad
medlemsavgift.
Ekonomi
Verksamheten har finansierats av egenavgifter, medlemsavgifter samt projektstöd från Region
Halland. I övrigt hänvisas till den ekonomiska redovisning, som kassören lämnar.
Förbundets verksamhet
Den 27-28 januari 2018 genomfördes ”Återträffen” för ungdomar. Plats: Kuggaviksgården i Åsa.
Kursen ger ungdomarna, som gick ungdomskursen möjlighet att träffas igen och låta sig inspireras.
Kursen har också syftet att rekrytera nya ungdomar till ungdomskursen och det tillkom också ett
antal nya ungdomar, som inte varit med tidigare och vi hoppas och tror att de återkommer. Årets
kurs lockade 34 deltagare.
Årsmöte i Okome bygdegård den 25 februari. Ordförande vid mötet var Siv Jönsson, som hanterade
klubban med den äran. Bo Thörn var den som såg till att allt kom på pränt. Valberedningen, som
endast består av Torsten Nilsson, hade gjort ett gott arbete. Mötet lockade 28 medlemmar, som efter
mötet plockade fram sina instrument för en stunds tonkonst.
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.
Den 12 maj ordnades spelmansstämma på Klasa hembygdsgård. Hallands Spelmansförbund fick
förfrågan om medverkan. Styrelsen fattade beslutet att delta med en spelstuga i halländska låtar.
Förbundet anlitade riksspelman Anette Wallin att hålla i spelstugan.
Den 17 juni 2018 var det inbjudan till spelmansstämma på Bråtadal. Det spelades i alla hörn och
spelmän i alla åldrar deltog. Ett 30-tal spelmän fanns på plats.
Vecka 32 hölls Hallandskursen för ungdomar på Kuggaviksgården i Åsa. 33 elever hade samlats för
att vara med om allt det fantastiska, som en sådan kurs kan ge. Nya vänner, nya färdigheter, nya
låtar, god sammanhållning, musikupplevelser och inte minst detta med svänget.

Förbundet lägger årligen ett styrelsemöte i Åsa och i samband med att ungdomskursen pågår. Detta
år var lite speciellt, då ungdomskursen firade 25 år. Ungdomarna i ”Hallandsfolk” ordnade med
enkel förtäring, bjöd in förbundets medlemmar, äldre kursdeltagare, samt ledare som under åren
gjort gästspel. Styrelsen och ett mindre antal medlemmar, äldre elever och ledare hade hörsammat
inbjudan. Temat för kvällen var ”en vanlig lägerkväll”. Det blev spel, dans, lite mat och lite prat, där
bl.a. Torbjörn gav en historik över ungdomskursen. Totalt blev vi ett 60 tal, som trivdes med
varandra i Landa Bygdegård. Förbundet stod för kostnaderna avseende hyra och förtäring.
Den 12 augusti åkte ungdomskursen till Ornungastämman. Här deltog ungdomarna i både buskspel
och konsert, här fick man prova sina nyvunna färdigheter.
Söndagen den 2 september tilldelades ”Hallandsfolk” Hallands Akademis pris till Olof von Dalins
minne. Priset var på 50 000 kr och delades ut vid Hallands Akademis högtidssammankomst på
Teater Halland i Varberg. Priset finansieras av Falkenbergs sparbank.
Den 20 oktober 2018 ordnades en låtbytarträff i Hebergs bygdegård. Gruppen ”Glädjestråk” tog
jobbet även i år och bjöd in spelmanslagen i Halland, till en träff för att lära och lära ut låtar till
ömsesidig glädje när man träffas på någon stämma. Fyra lag fanns på plats och det blev verkligen
spela av. Glädjestråk hade fixat mat och fika mycket förtjänstfullt. Detta arrangemang blev så
uppskattat förra året så det var inte svårt att fatta beslut om att stå för ett ekonomiskt stöd till
projektet. Antal deltagare vid denna träff var ett 30-tal.
Den 20 oktober, i samband med låtbytarträffen, genomfördes också ett halvårsmöte. Mötet var
nödvändigt främst för att fatta beslut om verksamhetsplan och budget för 2019. Plan och budget
godkändes för år 2019. Det beslutades också att egenavgiften för en helgkurs kan uppgå till 1 500
kr.
För att få en uppfattning om vad projektet ”Besök i spelmanslagen” har gett, vad vill medlemmarna
framåt, övriga synpunkter, samt lokaler för spelträffar och samarbete med studieförbund så skickade
förbundet ut en enkät till spelmanslagen. 11 av de 14 spelmanslag som finns i Halland svarade. Bo
Thörn, som hade uppdraget att genomföra enkäten redovisade upplägg och resultat vid
halvårsmötet. Enkäten visade att projektet ”Besök i spelmanslagen” var mycket uppskattat. Gregers
besök har gett spelmanslagen verktyg att utveckla sitt spel, inspirerat till spelglädje, mer musik och
mer sväng och på sikt spelar lagen med halländsk dialekt. Vidare kan vi se att medlemmarna är
intresserade av kurser, att flera av de aktiviteter vi genomfört under 2018 är bra och man ser gärna
en fortsättning.
”Hallandsfolk”, som numer ingår i förbundets verksamhet, har under 2018 träffats en eller flera gånger varje
månad utom juni och dec. för att repetera, antingen endags rep eller under en helg. Utöver det har de
genomfört 10 konserter och en workshop.
”Hallandsfolk” förbereder sig nu för att medverka under Svenska bilsportsgalan, som kommer att hållas i
SAAB arena i Linköping i januari -19.

”Hallandsfolk” arbetar kontinuerligt med att slipa på spelet, framförandet av låtarna, inställningen
till vad de gör och publiken.
Under året har projektet ”Besök i spelmanslagen” pågått. Greger Siljebo, utbildad violinist och
riksspelman, har haft uppdraget att träffa spelmanslagen i Halland och lite som musikkonsult hjälpa
till med sådant som kan kännas svårt. Behoven kan se ut på väldigt många olika sätt, men tanken är

att spelmanslaget bestämmer vad de vill ha hjälp med. Under året har 9 av de spelmanslag som
finns i Halland haft besök, detta fördelat på 15 träffar, exklusive träffen den 10 mars, där han
träffade flera lag.
Slutord
Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla som på olika sätt givit Hallands Spelmansförbund sitt stöd.
Förhållandet har varit gott till Region Halland, samarbetspartners i föreningslivet och närliggande
län, studieförbund, massmedia samt enskilda personer som uppmuntrat oss i vår verksamhet.
Styrelsens målsättning har varit och är, att på bästa sätt förvalta medlemmarnas förtroende, att
gemensamt arbeta för förståelse och utveckling av svensk folkmusik, särskilt den Halländska. Vi
vill arbeta för ett gott kamratskap där stöd och uppmuntran ligger i focus.
Dan Andersson

Torbjörn Johansson

Viktor Stensson

Linnea Stensson

Morgan Larsson

Karl Gunnar Carlsson

Albin Kuylenstierna

Evy Johansson

Tord Nilsson
Suppleanter:

Verksamhetsplan för Hallands Spelmansförbund
Verksamhetsåret 2019
Vi har slutit oss samman i Hallands Spelmansförbund för att arbeta mot den uppgift
förbundet har enligt stadgarna:
Att väcka förståelse och kännedom om svensk folkmusik, särskilt den halländska.
Att vårda intresset för folkliga instrument samt sång.
Att verka för gamla värdefulla melodier blir upptecknade eller inspelade.
Att förvara noter och inspelningar så att de finns tillgängliga för medlemmar, forskare och
andra intresserade.
Denna uppgift kan vi bara lyckas med om vi säkerställer återväxten av spelmän/ kvinnor, att
vi låter musiken utvecklas med tidsandan, att vi spelar bra folkmusik från Halland, men även
musik från andra landskap för att utvecklas och inspireras. Låt oss hjälpas åt för att nå bästa
möjliga resultat.
Månadsskiftet jan-febr. 2019, genomför förbundet den s.k. ”Återträffen”. Denna kurshelg samlar vi
deltagarna från ungdomskursen året innan samt andra intresserade ungdomar. Syftet är att inspirera
och rekrytera till ungdomskursen i augusti.
Söndagen den 24 februari 2019, håller Hallands Spelmansförbund årsmöte i Okome bygdegård. Vi
hoppas på stor uppslutning då vi har många viktiga frågor på dagordningen. Du vill väl själv vara
med och besluta om den verksamhet som berör dig?
Mars månad planeras en spelträff, där alla spelmän/kvinnor är inbjudna och vi hoppas på stor
uppslutning. Detta är ett tillfälle att samla så många spelmän/kvinnor som möjligt, att spela
tillsammans, att få utbyta tankar och idéer, att låta sig inspireras, att kanske träffa en annan spelman/
kvinna där allt helt plötsligt stämmer så väl att det går rysningar över hela kroppen.
April lördag 13, konsert och dans med ”Västra Låtverkstan” och ”Hallandsfolk”.
1 juni blir det spelmansstämma i Klasa hembygdsgård, Lindberga. Vid denna stämma kommer
förbundet att ordna låtstuga, det blir halländska låtar. Hallands Spelmansförbund har detta året
ansvar för den musikaliska delen i stämman, kanske är det här vi skall träffas, hela musikhalland för
att spela och framträda med vår musik
Vad vore häftigare än att få åka tillsammans unga och äldre, att få spela ihop och att trivas med
ambitionen att få det att låta bra.
I senare delen av juni kommer stämman i Bråtadal. Denna stämma är en buskspelsstämma där det
spelas i alla hörn. Förbundet är medarrangör.
Skuggspel har sökt och beviljats stöd från förbundet, för en kurs i rytmik. Av utrymmesskäl och
utbildningsmässiga skäl blir antalet deltagare begränsat. Kursen skall vara öppen för förbundets
medlemmar utifrån nämnda förutsättningar.
Vecka 32 är det tid för ungdomskursen. Kursen pågår en vecka och i slutet av veckan har man
besökt Ornunga och den spelmansstämma som pågår där. Här får ungdomarna pröva sina vingar

bland andra spelmän/kvinnor, de får möjlighet att spela, lyssna, träffa spelmän/kvinnor från olika
håll, lära nya låtar och inte minst inspireras till fortsatt spel och knyta nya kontakter. Kursen
avslutas med ett uppspel av de olika grupperna. Vill man ha en uppfattning av veckans resultat, kan
man säkert åka till Åsa och själv skaffa sig en bild av arbetet.
Oktober kan vara en lämplig tid för en upprepning av låtbytarträffen. Vi behöver träffas för att spela
tillsammans och kan vi kombinera detta med att lära oss låtar, som spelas i andra spelmanslag, då
dubblerar vi nöjet att träffas och vi bygger broar för framtida träffar. Glädjestråk stod för idén och
bjöd in till denna träff 2018. Det är öppet för något annat lag att ta över stafettpinnen.
Spelmansförbundet stöttar träffen ekonomiskt.
En ”folkmusikscen i Halland” har diskuterats under 2018. Förbundet har skickat ut ett upprop till
spelmän och dansare angående möjligheten att ingå i den arbetsgrupp som ska arbeta med detta
projekt. Vi tror att det behövs en folkmusikscen i Halland där det finns möjlighet att dansa till riktigt
bra dansmusik eller få lyssna på sina favoritartister eller ta del av låtspel av yppersta klass som man
kanske inte ens visste fanns. En scen där dansspelet är ett lika viktigt inslag som konserterandet och
dit många lär sig hitta just p.g.a. hög nivå på dans och konsertmusik. Hur vi löser detta är den
uppgift som arbetsgruppen skall ta tag i.
Halland Spelmansförbund ser positivt på varje initiativ som kommer från medlemmarna. Om du
och ditt spelmanslag har en idé, som gagnar, utvecklar och sprider vår musik, då ska du/ni ta
kontakt med Spelmansförbundet, vi kommer att stödja din/er idé, allt utifrån de möjligheter vi har.
Det är trevligt att sitta hemma och spela, men det är trevligare att komma till sitt spelmanslag, få
tjata lite och spela tillsammans. Vill man höja trevlighetsfaktorn ytterligare då åker man på en
spelmansstämma. Här kan man spela, lyssna och träffa spelmän/kvinnor man kanske känner eller
aldrig sett tidigare. Men, alla dessa har alltid något nytt att ge, något som vi kan ta till oss och bära
med oss resten av livet. Vi ses väl på stämmorna under 2019.
Styrelsen.

Budgetförslag för Hallands spelmansförbund 2019

Intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter

28 000

Medlemsavgift SSR + RFoD

15 000

Helgkurs/återträff

22 500

Helgkurs/återträff

57 000

Hallandskursen, 30 delt.

118 000

Projekt spelmanslag

2 000

Försäkringspremier

16 000

Verksamhetsbidrag Region
Halland

490 000

Hallandskurs. 4 lärare +
inkvartering
Projekt

40 000

Försäkringspremier

16 000

Bulletinen
Marknadsföring, kurser, foldrar
m.m.
Hallandsfolk, projekt
Styrelsekostnader inkl. resor
Två större träffar/år. Vår o Höst
Lokalhyror spelträffar etc

Totalt

676 500

330 000

4 000
10 000
150 000
5 000
40 000
9 500
676 500

Nu kan spelmanslagen kan söka bidrag för kurser
Styrelsen för Hallands spelmansförbund har antagit en modell för att kunna stödja de spelmanslag
som vill genomföra kurser. Modellen innebär att spelmanslagen i Halland kan söka bidrag hos
styrelsen och att:
• styrelsen lämnar ett bidrag som uppgår till 100 kronor per deltagare och kurstillfälle
• bidraget avser deltagare i spelmanslagen som är medlem i Hallands Spelmansförbund
• medlemmar i Hallands Spelmansförbund som inte ingår i spelmanslaget ska erbjudas att vara med
på kursen. Detta sker i mån av plats. Det är spelmanslaget som söker bidraget avgör hur många
deltagare som har möjligt att delta på kursen.
Först att söka bidrag är Skuggspel i Halmstad. Styrelsen har beviljat ansökan från Skuggspel.
Kursen avser rytmik och slagverk i olika former och kommer att genomföras vid fyra tillfällen.
Tanken är att grunder i rytmik ska varvas med att tillämpa dessa i Skuggspels låtrepertoar. Platsen
är Norre Katt i Halmstad.
Ingår du inte i Skuggspel, är medlem i Hallands Spelmansförbund och är intresserad av att delta i
kursen så hör av dig till Gunilla Persson, tfn: 073 - 310 70 53. Lokalen medger bara att några få
utöver medlemmarna kan delta.
Alla spelmanslag är välkomna att söka bidrag till kurser från styrelsen. Skriv i så fall en ansökan där
ni berättar om kurser - innehåll, kursledare och era möjligheter att genomföra kursen.

Medlemsavgift och instrumentförsäkring
Medlemsavgift 2019
Du kan betala medlemsavgiften genom att sätta in pengar på Hallands
Spelmansförbunds PlusGirokonto: 13 11 10 - 9.
Avgiften är 250 kronor för vuxen och 100 kronor för ungdom under 20 år.
Som ungdom räknas alla som är födda år 2001 eller senare.
Betala före 1 februari och glöm inte att ange:
Namn:
Adress:
Postadress:
Tfn:
Mejladress:
Du kan också skicka uppgifterna till:
Torbjörn Johansson, Lyngen 120, 311 90 Morup, eller mejla honom
034694420@telia.com, så får du ett inbetalningskort på posten.
Instrumentförsäkring
Du kan samtidigt betala avgiften för instrumentförsäkringen till Hallands
Spelmansförbunds kassör. Premien framgår av produktbladet som följer med.
Uppgifter om instrumentförsäkringen finner du också på förbundets hemsida,
under fliken medlemmar. Där finns en länk till ytterligare information om villkoren.
Använder du inbetalningskort så fyll i blanketten med följande uppgifter:

Ruta på inbetalningskort

Text

Meddelande till betalningsmottagaren

Avgift vuxna (250 kr), namn:
Avgift vuxna (250 kr), namn:
Avgift ungdom (100 kr):
Avgift ungdom (100 kr):
Försäkringspremie, namn:
Försäkringspremie, namn:

Till PlusGirokonto

13 11 10 - 9

Betalningsmottagare

Hallands Spelmansförbund

Avsändare (namn och adress)

Namn:
Adress:
Postadress:
Tfn:
Mejladress:

Medlemsmatrikel
Med denna Bulletin följer en medlemsmatrikel, en förteckning av samtliga
medlemmar i Hallands spelmansförbund.
Kontrollera gärna uppgifterna om dig själv. Är något ändrat, till exempel om du
har ny mejladress, så meddela meddela gärna kassören detta!
Torbjörn Johansson, Lyngen 120, 311 90 Morup, eller 034694420@telia.com

