Ordförande har ordet.
Nu har vi snart klarat av ett år, som inte varit likt något annat och det är inte färdigt
än. Corona-smittan bara ökar och man befarar att det ska bli många nya fall efter
helgerna. Så nu kan vi bara hoppas på vaccinet, som riskfolket kan börja få i februari
och resten av folket vaccineras under våren.
Hur har nu vår verksamhet varit under året? Jo återträffen för ungdomar blev av,
årsmötet kunde vi hålla och spelträffen på Katrineberg genomfördes, men sedan var
det stopp. Vi har haft ett antal styrelsemöten per telefon och mötena har oftast
föranletts av behovet att diskutera att ställa in eller flytta fram arrangemangen, alltså
inte så roligt för styrelsen.
Nåja, det var lite om den mörka sidan av året. Hände det då inget positivt under detta
mörkrets år, jo visst, vi lyckades genomföra en konsert i Halmstad på kulturhuset
Najaden, detta med Hallandsfolk och ungdomskursens ledare, Hans Kennermark,
Greger Siljebo, Anette Wallin och Anna Elwing.
Vi fick ett brev till styrelsen från en av våra medlemmar. I brevet pekades på att de
flesta aktiviteter verkade bli inställda i år och idén om en kurs på nätet kanske kunde
stimulera medlemmarna i förbundet lite. Denna idé togs upp i styrelsen och det
beslutades att börja med att fråga ledarna på ungdomskursen om de kunde tänka sig
att medverka. En början har vi sett i att låtar Greger spelat in ligger nu på hemsidan
och vi väntar på mera. Detta projekt visar att vi lyssnar på våra medlemmar så du
som har en god idé, varför inte dela med dig så vi andra kan få del av den.
Nu kan vi bara hoppas att 2021 blir ett bättre år och att vi kan träffas, spela och
kanske tjöta lite. Man kan undra hur denna pandemi har påverkat samhället i stort,
hur vi tänker om det blir nya lösningar i verksamheten o.s.v.
Med hopp om en ljusare framtid, önskar vi alla medlemmar i Hallands
Spelmansförbund och alla övriga spelmän en God Jul och ett Gott Nytt År.
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