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spelmansstäm
i Hällesåker och nedan från Unnary

I detta nummer av Bulletinen kan du läsa:
• vad ordföranden har att säga
• vad som händer i Halland under sommaren 2017 och under
hösten
•

verksamhetsberättelse samt resultat- och balansrapport för
2016

Ordförande har ordet!
Hej alla medlemmar i Hallands Spelmansförbund.
Sommarens begivenheter på spelmansfronten har kommit igång. Spelträffarna kommer nu
slag i slag. Det startade med träff i Lidhult i april och dit åker vi många hallänningar,
kanske för stämningen i kyrkan och de buskspelsmöjligheter som erbjuds. Allt välordnat
och trevligt som vanligt. En ny träff är Folkmusik i Klasa som är uppföljaren till förra
årets Bolsestämma. Lindberga Hembygdsförening bjuder tillsammans med lokala spelmän
in till denna spelträff i den mysiga miljön vid Klasa Hembygdsgård i Lindberg strax öster
om Varberg. Detta är en träff som är värd att besöka. Området är stort, gott om platser för
buskspel, men spelmän och spelkvinnor var höll ni hus? Spelträff på Bråtadal, bra med
folk, lagom trångt då det regnade hela eftermiddagen, men spelglädjen var det inget fel på.
Övriga tillfällen att träffas för att spela här i Halland har samma modell. Vi startar vid 14
tiden och vid 19 tiden är det slut. Man har kommit för att få spela så som vi alltid gjort och
det är naturligtvis viktigt att alla kan trivas. Men tiden är kort, gruppen stor, spelet blir som
det blir, ingen kan styra och då uppstår frågan: Hur ska vi få till en utveckling av vår
musik? Hur ska vi hantera den stora låtskatt som finns men inte spelas? Hur ska vi kunna
sprida vår musik till andra uti landet? Hur ska vi få ungdomar och äldre att tända på
samma låtar? Nu kanske någon tycker att detta inte har någon betydelse, men jag vill påstå
att det är just dessa faktorer som skapar den sammanhållning kring folkmusiken som vi ser
i många andra landskap. Och jag vill också hävda att vi i Halland har mycket bra låtar,
som väl kan hävda sig i konkurrensen.
Vi i styrelsen funderar naturligtvis över lösningar på dessa frågor. Hallands
Spelmansförbund har som uppgift att väcka förståelse och kännedom om svensk
folkmusik, särskilt den halländska, vilket står i stadgarna. Vi har från styrelsens sida stöttat
projektet ”Hallandsfolk” och det har ju slagit väl ut. Vi har drivit projektet Hallandslåtar,
som många av våra medlemmar har deltagit i, men vi känner dock att vi skulle behöva
göra mer för att komma vidare.
Jag besökte Degebergastämman helgen före midsommar och här var det fullt ös från
fredag eftermiddag till söndag eftermiddag. På fredag gjorde Hallandsfolk succé med ett
framträdande i kyrkan, de spelade också till dans på lördag kväll med lika gott resultat.
Det känns glädjande att vi i Halland har en grupp ungdomar, som har förmågan att spela
våra halländska låtar så det väcker tankar och beundran hos spelmän, dansare och lyssnare
från när och fjärran.
Vi är på rätt väg och visst händer det många positiva saker i Halland. Det bildas nya
grupper, grupper som tidigare verkat utanför förbundet har nu anslutit sig, vi har en
välrenommerad kursverksamhet för ungdomar och vi har projekt med hjälp till de olika
grupperna. Nu hoppas vi att den utvecklingen kan fortsätta och för att detta skall vara
möjligt krävs nog att vi alla hjälps åt, din insats stor eller liten är alltid välkommen.
Jag har här vädrat lite tankar om Halland, vår musik, våra träffar, hur det fungerar o.s.v.
och jag vill bar peka på företeelser som jag tycker kan diskuteras. Vad ni nu än tycker så
sluta inte spela. Jag hoppas vi ses på någon av de träffar vi har framöver.
Med spelmanshälsningar/Dan

LÅTBYTARTRÄFF

ÖPPET FÖR
ALLA
SPELMANSLAG I
HALLAND

SPELMANSLAGET GLÄDJESTRÅK BJUDER IN TILL LÅTBYTARTRÄFF
Varje spelmanslag Får ta med en låt att lära ut under kvällen.
Ta även med noter till låten ni vill lära ut.
Vi bjuder på kaffe och mat
framåt kvällen
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Balansrapport

Utskrivet:

Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31

Senaste vernr:

Ackumulerat

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
3005
Regionbidrag
3006
Bidrag till Hsf.Övrigt
3010
Medlemsavgift vux
3012
Medl.avg.ungd
3014
Kursavgift Återträff,Hallandskurs
3016
Kursavg.Spelmanslagen
3017
CD-försäljning
3020
Försäkringspremier
3025
Jubileumskurs Bråtadal
3026
Jubileumsmiddag 10 december
S:a Nettoomsättning

290 000,00
500,00
23 800,00
500,00
109 100,00
5 000,00
5 964,00
20 409,00
37 050,00
4 950,00
497 273,00

290 000,00
500,00
23 800,00
500,00
109 100,00
5 000,00
5 964,00
20 409,00
37 050,00
4 950,00
497 273,00

S:a Rörelseintäkter mm

497 273,00

497 273,00

Ing balans

Period

Utg balans

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
1920
Plusgiro
S:a Kassa och bank

142 302,03
142 302,03

33 159,42
33 159,42

175 461,45
175 461,45

S:a Omsättningstillgångar

142 302,03

33 159,42

175 461,45

142 302,03

33 159,42

175 461,45

Eget kapital
2010
EGET KAPITAL
S:a Eget kapital

-51 502,03
-51 502,03

28 740,58
28 740,58

-22 761,45
-22 761,45

Kortfristiga skulder
2990
Förutb.intäkter
S:a Kortfristiga skulder

-90 800,00
-90 800,00

-61 900,00
-61 900,00

-152 700,00
-152 700,00

-142 302,03

-33 159,42

-175 461,45

0,00

0,00

0,00

S:A TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

BERÄKNAT RESULTAT***

Rörelsens kostnader
-5 420,00
-7 463,00
-1 146,00
-450,00
-320 544,00
-1 050,00
-72 548,00
-7 400,00
-19 169,00
-71 742,10
-200,00
-2 959,00
-510 091,10

-5 420,00
-7 463,00
-1 146,00
-450,00
-320 544,00
-1 050,00
-72 548,00
-7 400,00
-19 169,00
-71 742,10
-200,00
-2 959,00
-510 091,10

-12 818,10

-12 818,10

-4 930,00
-1 558,00
-940,00
-830,85
-5 204,13
-1 801,00
-15 263,98

-4 930,00
-1 558,00
-940,00
-830,85
-5 204,13
-1 801,00
-15 263,98

-58,50
-600,00
-658,50

-58,50
-600,00
-658,50

-526 013,58

-526 013,58

Rörelseresultat före avskrivningar

-28 740,58

-28 740,58

Rörelseresultat efter avskrivningar

-28 740,58

-28 740,58

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-28 740,58

-28 740,58

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-28 740,58

-28 740,58

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-28 740,58

-28 740,58

Resultat före skatt

-28 740,58

-28 740,58

Beräknat resultat

-28 740,58

-28 740,58

Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5020
Annons o markn.kostnader
5040
Reskostn
5050
Kostn. styrelsemöten,förtäring etc
5060
Årsmöteskostn
6040
Porto
6050
Hemsideskostnader
S:a Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010
Kostn.utb.kort
7020
Bankkostnader
S:a Personalkostnader
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm

18:58
143

TILLGÅNGAR
Perioden

Råvaror och förnödenheter mm
4006
Rese- ochdeltagarstöd,Ethno
4010
Bulletinen
4011
Portokostn
4012
Medlemsavg. kostnader
4014
Kostn. Återträff,Hallandskurs
4016
Hyreskostn
4017
Kostn.spelmanslagsbesök
4020
Medlemsavgifttill SSR
4021
Försäkringspremier till Folksam
4025
Jubileumsaktiviteter
4030
Arkivkostnad
4050
SSR:s årsstämma,delt.kostn
S:a Råvaror och förnödenheter mm

1(1)
17-06-14

Verksamhetsberättelse för Hallands Spelmansförbund
verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av:
Olle Berglund, Varberg, ordförande
Torbjörn Johansson, Morup, kassör
Viktor Stensson, Varberg, sekreterare
Dan Andersson, Ullared
Morgan Larsson, Varberg
Sven-Åke Svensson, Okome
Annette Lööf, Torup
Anna Lindskog, Halmstad
Linnea Stensson, Varberg adjungerad
Bo Thörn har administrerat Hemsidan (http://www.hallandsp.com/)
Anna Lindskog har startat en Facebookgrupp. (anna123456@hotmail.com)
Händelser under året
• I januari hölls återträff/helgkurs för ungdomar med 20 deltagare.
• 28 februari hölls årsmöte i Okome bygdegård
• Torbjörn Johansson representerade HSF på SSR:s årsmöte
• I juni hölls spelmansstämma i Bråtadal
• I augusti hölls spelmansstämma på Galgberget
• I augusti genomfördes veckokursen för ungdomar i Kuggavik med
27 deltagare. Kursen besökte även Ornungastämman.
• En helgkurs genomfördes i Bråtadal i oktober. 47 deltagare
• Spelträff med jubileumsfirande i Heberg i december. 34 deltagare
• Greger Siljebo har besökt spelmanslag med stöd av regionen.
• Spelträffar har hållits i Hebergs bygdegård vid flera tillfällen.

Händer i Halland 2017

Välkomna på spelmansstämma i Kinnared!

Lördag 8 juli
Spelmansstämma på Börjesgården i Hällesåker. Anordnas av Hällesåkers
Spelmanslag och Lindome Hembygdsgille. Start klockan 12:00.

Första helgen i september anordnas sedan 2011 Tågdagarna i Landeryd med omnejd. Då
kan man lösa biljett och åka gammaldags tuff-tuff-tåg mellan stationerna Landeryd –
Kinnared – Torup och Smålandsstenar, med avstickare till Rydöbruk och Hyltebruk. Varje
ort har en hel del aktiviteter. I Kinnared firas detta arrangemang på söndagen, i år den 3
september. För 3:e året blir det spelmansstämma i partytält utanför högloftsstugan. Mest
har det varit dragspel, men i år frågade jag ansvarig i Kinnared, Gunhild Mårtensson, om
vi inte kunde bjuda in Hallands spelmansförbund, och fick ett jakande svar. Det brukar
finnas möjlighet att köpa lunch och kaffe. Hembygdsföreningen uppför ett folklustspel,
”Invigningen av stationshuset i Kinnared 1881”, planerat till klockan 10:00 och 14:00,
Spelmansstämman tar vid klockan 15:00 (såvida vi inte får ge en extra föreställning som i
fjol). Kom gärna i gammaldags kläder för att smälta in i miljön! Jag har en förhoppning
att Dan och kanske någon munspelare ska stå på perrongen när tåget tuffar in, och att folk
kan dansa till durspel – och kanske fiol… Nedan en bild på ett par av skådespelarna från
förra årets teater ”Lanthandeln anno 1880”.

Söndagen 11 juni
Spelmansstämma på kulturgården Bråtadal i Svartrå. Start klockan 14:00. En
buskspelmansttämma som kommit tillbaka.
Söndag 30 juli
Träslövs Hembygdsförening är värd för spelmansstämma och allsångskväll.
Platsen är Hembygdsgården Eliasa, Södra Näs. Spelmansstämman startar klockan
14:00 och allsången klockan 18.00. Kaffeservering.
Lördag 5 augusti
Spelmansstämma i Unnaryds hembygdspark. Kontaktperson: Erik Persson telefon
0371 - 602 45.
Måndag 7 till söndag 13 augusti
Vår populära folkmusikkurs för ungdomar 12-20 år på Kuggaviksgården, ett
vandrarhem som ligger i Åsa i norra Halland. Kursen genomförs med stöd från
Region Halland.
Söndag 13 Augusti
Spelmansstämma i Eldsberga Hembygdsgård. Harplinge Spelmanslag och
Eldsberga Hembygdsförening. Start klockan 13:00. Frågor och vägbeskrivning,
ring: Lennart Dahlström telefon 035 - 402 34 eller 070 - 606 17 14.
Söndag 3 september
Spelmansstämma vid Tågdagarna i Landeryd. Spelmansstämman börjar 15:00.
Kontaktperson är Evy Johansson Tfn: 070-366 61 67. Servering av mat och kaffe.
Lördag 14 oktober
Spelmanslaget Glädjestråk bjuder in till en Låtbytarträff i Hebergs bygdegård.
Träffen börjar klockan 14:00 och håller på till 21:00. Varje spelmanslag i Halland
har möjlighet att lära ut en låt. Deltagarna blir bjudna på fika och mat.
Lördag 21 oktober
Spelträff i ABF-huset i Kungsbacka (Verkstadsgatan14) kl 15:00 - ca 20:30.
Kungsbackens spelemän är värd för träffen. Många rum att spela i för olika
konstellationer. Work-shop med spelmansmusik från Kungsbackatrakten. För mer
information kontakta Gunnar Wivardsson tfn: 0705 60 85 86, mejl:
gunnar_wivard@hotmail.com

För mer information gå in på www.tagdagarna.se
Kolla även facebook Landeryds Järnvägsmuseum.
Evy Johansson, sekr. Kinnareds hembygdsförening,
suppleant i HSF:s styrelse.

Dina synpunkter är viktiga!

Du är alltid välkommen att höra av dig med
synpunkter till någon av oss i styrelsen!

