Hej alla medlemmar i Hallands spelmansförbund!
Mitt namn är Dan Andersson och jag valdes till er ordförande vid årsmötet den 26
februari 2017. Jag har musicerat sedan barnsben på olika instrument och är i
huvudsak självlärd, i dagsläget ägnar jag mig åt fiolen och durspelet. Musiken har
gett mig många vänner och bekantskaper och ensam hemma på kammaren ger
musiken en förunderlig sinnesro. Det är ett stort nöje att musicera och det borde vi
unna alla människor att få göra.
I Hallands Spelmansförbund är alla välkomna. Här finns plats för dig och alla andra
som vill spela och delta i den fantastiska gemenskap som musiken ger. Vi vill att alla
ska känna sig bekväma i våra verksamheter och med detta har vi alla ett stort ansvar
i att stötta, uppmuntra och lära ut.
Region Halland har i många år stöttat den Halländska folkmusiken. Detta har skett i
olika former, dels har man stått som huvudman för sommarkursen för ungdomar och
dels har förbundet kunnat söka projektstöd för verksamheter som kurser, konserter
m.m. Nu diskuteras lösningar där Hallands spelmansförbund blir ansvarig
administratör för större delar av sådant som ligger inom vår intressesfär. När det
gäller sommarkursen för ungdomar har detta redan genomförts och samma sak
gäller även projektet ”Hallandsfolk”. Pengar för dessa har överförts till förbundet.
Ytterligare verksamheter som kan komma att ingå är övriga kurser, konserter och
andra viktiga saker som bidrar till bevarande och spridning av halländsk folkmusik.
Tankarna med denna nya ordning är att skapa en bättre kontinuitet i verksamheten.
Regionen, genom kultur i Halland, ser positivt på vårt arbete och det medför att
förbundet får resurser att driva en bra verksamhet i folkmusikens anda. Detta medför
också att förbundet och dess medlemmar får förmånen att ta ett större ansvar att
arbeta för att utveckla och sprida den halländska folkmusiken på bästa sätt.
Som ordförande i Hallands Spelmansförbund känns det stimulerande och
ansvarsfullt att vara delaktig i den utveckling, som förbundet just nu genomgår. Det
förtroende Regionen genom Kultur i Halland visar oss skall vi förvalta på bästa sätt
genom bra verksamhet som kommer alla till del.
Jag vet att det finns många goda idéer och tankar bland er medlemmar, låt oss i
styrelsen få ta del av dessa, så att det går att skapa en verksamhet som vilar på en
grund byggd på medlemmarnas delaktighet.
Med varma spelmanshälsningar
Dan Andersson
Ordförande i Hallands Spelmansförbund

