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Till alla medlemmar i
Hallands Spelmansförbunds

I augusti trycker vi på startknappen igen!

I detta nummer av Bulletinen kan du ta del av:
• Några ord från ordföranden
• Inbetalning av medlemsavgift för 2021
• Instrumentförsäkring
• Medlemsmatrikel

Några ord från ordförande
Söndagen den 7 januari har vi hållit ytterligare ett styrelsemöte via telefon och än en
gång har vi varit tvungna att diskutera aktiviteter som vi måste ställa in, tråkigt. Den
viktiga återträffen för ungdomar måste ställas in, spelträffen på Katrineberg blir heller
inte av och spelmansstämmorna under vår och försommar är osäkra. I skrivande
stund kommer nyheten att smittspridningen i Halland når rekordnivåer, så det känns
svårt att tro på normalt liv igen. Nej detta duger inte, nu måste pessimisten tryckas
undan och börja se möjligheterna.
Jag och hela styrelsen tror dock på en framtid och därför fattade vi beslut om att den
7 augusti 2021 blir det årsmöte, ett möte med lite extra, en nystart hoppas vi och där
den uppdämda spellusten ska får stort utrymme. Plats och tid kommer i nästa
Bulletinen.
Den 9 oktober 2021 blir det låtbytarträff, där kanske vi slipar lite på några låtar från
nätkursen. I övrigt ska vi göra vårt bästa för att fylla hösten med bra aktiviteter, som
vi hoppas passar alla härliga medlemmar i Hallands Spelmansförbund.
Med hopp om en fin framtid med mycket skönt spel, vi ses med instrumentet
vältrimmat.
Spelmanshälsningar
Dan Andersson
Ordförande i HSF

Medlemsavgift och instrumentförsäkring
Medlemsavgift 2021
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 2002 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 och 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!
Kassör: Torbjörn Johansson, Lyngen 120, 311 90 Morup, eller 034694420@telia.com

