Bulletinen
Från Hallands Spelmansförbund: Nr 1 Webb 2016 . Årg 16
==================================================
Innehåller: Årsmötet, Ethno, Instrumentförsäkringen.
Dagordning till HSF:s Årsmötet 2016 i Okome Bygdegård 28 feb kl: 15

1 Mötets öppnande och parentation
2 Val av Ordf. och Sekr. för mötet
3 Fråga om mötets utlysande och dagordning.
4 Justeringsmän till dagens protokoll
5 Föregående årsmötets protokoll.
6 Verksamhetsberättelse
7 Kassarapport, revisionsberättelse
8 Ansvarsfrihet för det gångna året
9 Valförrättning,
Ordf. 1 år

Tidigare Vakant

V,ordf., 2 år

"

"

1st ledamot 2 år

Tidigare Dan Andersson

1st ledamot 2 år

Tidigare Morgan Larsson

1st suppliant 2 år

Tidigare Vakant

10. Förslag till stadgeändring
11 Medlemsavgift 2017
12 Val av Valberedning 1 år
13 Val av Revisorer 1 år
14 Val av Spelledare 1 år
15 SSR: årsstämma
16 Övriga Frågor.
17 Avslutning

HSF Styrelses förslag till uppdaterade stadgar för Hallands
spelmansförbund att behandlas på årsmötet 2016
Jämför gärna med gällande stadgar, se HSF hemsida www.hallandsp.com,
”medlemmar”, HSFs stadgar.
Förutom rättning av stavfel och redaktionella justeringar innebär ändringarna i korthet:
§6

medlem bör meddela sin e-postadress till förbundet.

§12

krav på kvartalsmöten tas bort då dessa normalt inte genomförs.
Något krav på att förbundet skall anordna spelträffar anges inte.
Styrelsen beslutar om datum för möten
Kallelse kan även ske via e-brev

Stadgar för Hallands spelmansförbund antagna vid årsmötet 2016
Syfte och tillhörighet
§1

Föreningens namn är Hallands Spelmansförbund. Vedertagen förkortning är HSF

§2

Hallands Spelmansförbund har som uppgift:
A)
att väcka förståelse och kännedom om svensk folkmusik, särskilt den
halländska.
B)
att vårda intresset för folkliga instrument samt sång.
C)
att verka för gamla värdefulla melodier blir upptecknade eller inspelade.
D)
att förvara noter och inspelningar så att de finns tillgängliga för medlemmar,
forskare och andra intresserade.

§3

Förbundet är anslutet till Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) och samarbetar med
andra organisationer med likartade intressen.

§4

I frågor som inte täcks av HSF:s stadgar gäller SSR:s stadgar.

§5

Förbundet är politiskt och religiöst neutralt.

Medlemsskap
§6

Medlemskap står öppen för var och en, som är beredd att verka i den anda som
redovisas i §2.
Medlem kan vara aktiv eller stödjande.
Till hedersmedlem kan den utnämnas som gjort särskilda insatser inom förbundet.
Störande och olämpligt uppträdande kan föranleda uteslutning ur förbundet efter
styrelsens prövning.
Medlem bör förutom övriga adressuppgifter även meddela förbundet E-postadress när
sådan finns.

§7

Medlem skall erlägga årsavgift vars storlek bestäms av årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

§8

Medlemmar får inte enskilt ordna tillställningar i förbundets namn.

Styrelse och organisation
§9

Förbundets styrelse skall bestå av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, därav 5
aktiva spelmän.
För granskning av styrelsens räkenskaper och förvaltning skall vid årsmötet väljas 2
revisorer och en revisorssuppleant, vars arbete skall vara avslutade för skriftlig
redovisning på årsmötet.

§ 10

Styrelsen konstituerar sig själv och bildar arbetsutskott. ( t ex ordf, sekr: och kassör

§ 11

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

Möten
§ 12

Ordinarie årsmöte skall hållas före februari månads utgång .
Datum för årsmöte och övriga medlemsmöten beslutas av styrelsen.
Extra möte skall hållas, då styrelsen så finner erforderligt eller då minst en femtedel av
medlemmarna anhåller därom till styrelsen med angivande av ändamålet.
Kallelse skall ske per brev/E-brev till varje medlem minst 10 dagar före mötet.
Motioner och förslag på ledamöter till SSR:s styrelse skall vara inkomna till HSF:s
styrelse före årsskiftet.
Enkel majoritet gäller i alla frågor. Vid lika röstetal har sittande ordförande utslagsröst.
HSF:s stadgar kan ändras efter beslut av minst 3/4 delar av samtliga vid ordinarie
årsmöte närvarande medlemmar.

§ 13

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden upptagas på dagordningen.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två justeringsmän.
3. Fastställande av dagordning och fråga om mötets behöriga utlysning.
4. Uppläsning av föregående mötets protokoll.
5. Föredragning av räkenskaper samt styrelse och revisionsberättelse för det gångna
året.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Behandling av motioner och förslag, som inkommit till årsmötet. (Se § 12)
8. Val av ordförande för ett år.
9. Val av halva antalet styrelseledamöter för period av 2 år.
10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en period av ett år.
11. Val av musikledare för ett år.
12. Val av representanter och suppleanter för stämmor i SSR. (SE SSR: stadgar.)
13. Val av materialförvaltare för ett år.
14. Fastställande av årsavgift.
15 Övriga frågor.

Upplösning
§ 14

Upplöses förbundet skall dess samlingar av noter och eventuell övrig egendom
deponeras på Hallands Museum, Halmstad. Skulle Spelmansförbundet återuppstå
återlämnas dess egendom till förbundet.
Förbundet kan upplösas efter beslut av minst 3/4 delar av samtliga vid ordinarie
årsmöte närvarande medlemmar.

___________________________________________________________________________
ETHNO 2015
Årets Ethno-läger i Rättvik, Dalarna, blev det tjugosjätte i ordningen.
96 deltagare från 19 olika länder träffades och lärde varandra av sin egna
kulturella musik. Hälften var svenskar. Det var ungefär tre till fyra
representanter från varje land, varje land lärde ut en låt. Det blev åtta hektiska
dygn med mycket spel, dans, pyssel, bad i Siljan och andra aktiviteter
kombinerat med väldigt lite sömn!
Ethno är det absolut bästa jag någonsin upplevt!
Så många människor med olika kulturer och bakgrund träffas helt utan krav eller
fördomar. Tänk att en så enkel sak som ett intresse för musik kan skapa en
sådan upplevelse, sådana möten mellan människor och en sån härlig atmosfär!
Alla vi på Ethno hade så mycket gemensamt, landsgränser och vart man kommer
ifrån, det där spelar ingen roll! Det finns inga fysiska gränser, det finns inga
skillnader.. Alla är vi bara människor av samma skrot och korn som förtjänar lika
mycket av allting.
Jag fick så många nya vänner under Ethno som jag vill hälsa på och se hur dem
har det "hemma hos sig". Jag har kontakt med några av dem och det smids planer
på att besöka Skottland redan till våren/sommaren!Jag minns alla kvällarna vi
hade ihop, när vi hade dansutlärning till sent på kvällen och alla dröp av svett,
perfekt att kyla ner sig i Siljan då! Det var ljust ute när vi kom hem igen..
Denna mening lästes upp under vår sista konsert i Rättviksparken inför 700
åskådare. "Ethno" är ett stort fredsprojekt och det bästa botemedlet mot
främlingsfientlighet och rasism, hade det funnits ett Ethno i varje land så hade
det inte funnits förtryckta folkgrupper eller några orättvisor i världen"
Och vilken konsert det blev! Alla borde få uppleva Ethno!

Viktor Stensson

Instrumentförsäkringen
Vid en skada Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt
eller senast inom sex månader. Skadeanmälan kan antingen göras per telefon 08772 80 20 eller skickas via e-post till foretagsskada@folksam.se eller skickas
till Folksam Företagsskador, 106 60 Stockholm. Du kan också ta kontakt med den
försäkringsansvarige på spelmansförbundet. Den försäkringsansvarige bekräftar
att försäkring finns för instrumentet, vilket försäkringsbeloppet är och att
premien är betald och återsänder därefter anmälan till Folksam. Eventuell
reparation samt val av reparatör ska i förväg godkännas av Folksam. Vid rån,
stöld eller inbrott ska anmälan göras till polisen.
Vår försäkringsgivare,Folksam,påminner om vikten av att kunna styrka värdet på
sitt försäkrade instrument med värderingsintyg/kvitto som ej får vara äldre än
fem år. Folksam vill att resp försäkringsansvarig i landskapsförbunden, i vårt fall
kassören Torbjörn Johansson ska ha kopior på era värderingsintyg/kvitton i sitt
arkiv.
Ta kopia på värderingsintyg/kvitto och skicka till Torbjörn Johansson, Lyngen
120,311 90 Morup eller 034694420@telia.com
För er som saknar aktuellt värderingsintyg planerar styrelsen att under våren
anordna en värderingsträff med kompetent instrumentvärderare. Du som är
intresserad av att få fiolen försäkringsvärderad kontakta kassör Torbjörn
Johansson, antingen på telefon 0346 94420 eller via e-post
034694420@telia.com

Torbjörn Johansson
________________________________________________________
Lörd 9 Juli 2016 Kl: 12 Spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker.
Sönd 14 Aug 2016 Kl: 13 Spelmansstämma i Eldsberga Hembygdsgård. Harplinge
Spelmanslag och Eldsberga Hembygdsförening.
HSF:s Styrelse tackar er för det gångna året och önskar ett nytt härligt spelmansår.

