Verksamhetsberättelse
för

2015
1 Styrelsen

Styrelsen för Smålands Spelmansförbund har bestått av:
Ordförande
Heléne Ingvarsdotter - Kalmar
Vice ordförande
Marianne Busk - Huskvarna
Sekreterare
Håkan Alm – Öland
Vice sekreterare
Britt-Mari Arvidsson - Habo
Kassör
Viola Ek - Furuby
Suppleant
Magnus Lundberg - Kleven
Suppleant
Ingela Borg - Rydaholm

2 Ledamöter

Övriga ledamöter under året 2015 har varit:
Redaktör
Viola Ek - Furuby
Notlager
Marianne Busk - Jönköping
Hemsidesansvarig
Jan Erik Ekman - Lund
Revisor
Nils Wiberg – Vankiva
Revisor
Jan Sannas – Grimslöv
Revisorssuppleant
Yvonne Lundell – Hult
Valberedning
Marie Nordström – Öland
Valberedning
Sune Johansson - Kalmar
Försäkringsansvarig
Viola Ek - Furuby
Låtkommitté
Eva Blomquist-Bjärnborg - Alvesta
Låtkommitté
Magnus Gustafsson – Värends Nöbbele
Låtkommitté
Lars Svensson - Öland
Arkivansvarig
Håkan Alm – Öland
Registeransvarig
Viola Ek – Furuby

3 Styrelsmöten

Följande styrelsemöten har hållits under året 2016:
2015-02-28 var det styrelsemöte hos Viola Ek i Furuby. Vi delgavs siffrorna
inför årsbokslutet och det blev mycket diskussion kring ekonomiska frågor.
Sammanfattningsvis konstaterade vi att ungdomslägret Gransnäs kostat en hel
del men får också göra det. Glädjande är att vi säljer så bra av Duvfaboken. En
hel del tid ägnades också planeringen av SSF-aktiviteter på årets
Korröfestival.
2015-03-28 efter årsmötet, konstituerade sig styrelsen. Förutom att upprätta en
arbetsordning inom styrelsen så beslutades att ordföranden och kassören
tecknar firma var för sig. Beslutades också att Heléne Ingvarsdotter och Viola
Ek representerar SSF med rösträtt vid SSR:s årsmöte den 18-19/4 i
Helsingborg
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2015-05-06 hade vi styrelsemöte i Kalmar.
Kassören rapporterade att hon flyttat det mesta av vårt kapital till ett
fasträntebärande konto där vi får hela 0,8% - bra i dessa tider.
Rapporterades också att vi får 10.000 kr i bidrag från region Jönköping. Tack
Magnus!
Heléne rapporterade att hela 23 är anmälda till Gransnäslägret och så fick vi
en rapport från SSR:s årsmöte av Viola. På det årsmötet kan också stolt
konstateras att vår styrelseledamot Britt-Marie valdes in som ordinarie
ledamot.
Diskuterades också mycket om upplägget i Korrö.
2015-11-21 hade vi styrelsemöte i Bunn i samband med Bauerstämman.
Heléne rapporterade att Gransnäslägret var en succé medan Körrölägret tyvärr
fick ställas in.
Britt-Marie informerade om att vi nu har bra besökssiffror på Facebook.
Informationen från Korrö hade 500 besökare och bilderna från Bunn fick
snabbt 600 besökare.
Resten av mötet ägnades årsmötesplaneringen.
Britt-Mari meddelade att hon ordnat så att SSF nu finns på Facebook
4 Årsmöte

2015-03-28 var det årsmöte i Växjö.
Styrelsen samt ett stort antal medlemmar deltog. Ekonomin slutade på ett plus
på 5182 kr och medlemsavgiften beslutades vara oförändrad.
I styrelsen omvaldes på två år kassören Viola Ek och vice sekreteraren BrittMarie Arvidsson.
Sedan följde en del omval; Viola Ek som redaktör, Jan-Erik Ekman som
hemsidesansvarig, Nils Wiberg och Jan Sannas som revisorer, Yvonne
Lundell som revisorssuppleant och Viola Ek som försäkringsansvarig.
Låtkommitténs tre funktionärer bestod under året av Magnus Gustafsson,
Lasse Svensson och Eva Blomquist-Bjärnborg och samtliga omvaldes.
Marie Nordström och Sune Johansson omvaldes också som valberedare.

5 Medlemmar

Antalet medlemmar var 238 den 31 december 2015.
Det är en ökning mot föregående år med 3 personer. Det är det mesta vi varit
under den senaste tioårsperioden. Mycket positivt då många föreningar just nu
kämpar i motvind.
Medlemmarna fördelar sig på följande sätt:
Äldre än 65 år:
84
Ungdomar under 20 år: 10
Familjemedlemskap: 24
Vuxna 20-65 år
119
Hedersmedlem
1

6 Avgifter

Medlemsavgifterna för året 2015, fördelade sig på följande sätt:
Upp till 20 år:
Över 65 år:
Hedersmedlem:

7 Läger i
Gransnäs

50 kr
120 kr
0 kr

Mellan 20 – 65 år:
Familjemedlemskap:
Avgift till SSR:

180 kr
50 kr
50 kr

Låtspelslägret för ungdom mellan 9–15 år.
Vår stora ungdomssatsning är lägret i Gransnäs och det samlade 28 deltagare
Lärare var Marika Bjärnborg, Simon Jansson och Gusten Brodin.
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8 Läger i Korrö

9 Kursverksamhet

Låtspelsläger för ungdom över 15
Lägret som brukar gå av stapeln i samband med Korröfestivalen ställdes
tyvärr in på grund av för få deltagare. Analysen är att det berodde på ett
generationsskifte.

Spelmanskursen i Kalmar arrangerades i mars månad med Pelle Björnlert
och Heléne Ingvarsdotter som lärare. Drygt 20 deltagare fick lära sig
spelteknik och låtar från Småland.
Övriga kurser/stämmor
SSF har också varit medarrangör för gränslandsstämman i Kleven strax norr
om Gränna och Petter Duvfa stämman i Gunnebo.

10 Ethno

11 Unga spelmän

Det internationella ungdomslägret ETHNO
skapades ursprungligen av stiftelsen Falun Folkmusik Festival som en
fristående men nära anknuten del av festivalarrangemangen. I år
representerades Småland av Elvira Seger som för närvarande studerar jazz på
musikhögskolan i Piteå.
Stiftelsen Unga Spelmän bildades 1989. Den vill uppmuntra, samt ge
ekonomiskt bidrag till barn och ungdomar, som är intresserade av folkmusik.
Ekonomin: Smålands Spelmansförbund avsatte 20.000 kronor till fonden, när
stiftelsen bildades. Ytterligare kapital söktes i samtliga kommuner i F-, G- och
H-län. Allt sedan starten, har räntan av kapitalet utbetalats i form av stipendier
till dem som sökt sådana.
Styrelsen har bestått av: Ordförande Sabina Henriksson från Borås,
sekreterare Heléne Ingvarsdotter från Kalmar och kassör Eva BlomquistBjärnborg från Alvesta.
Stipendiat: Då Korrölägret ställdes in blev det heller ingen stipendiat i år.

12 Spelfot

Förbundets tidskrift har utkommit med fyra nummer under året.
Samarbete: Tidningen ges ut i samarbete Folkdansringen Småkland-Öland
Redaktionskommittén har bestått av redaktören Viola Ek. Folkdansringen
representeras av Elisabeth Johansson, Olle Andersson samt Gunnar
Andersson.
Ansvarig utgivare har varit Elisabet Johansson, Ljungby.

13 Hemsidan

Uppdatering av hemsidan för Smålands Spelmansförbund
Jan-Erik Ekman har även detta år förtjänstfullt uppdaterat och skött hemsidan.
Vår adress är: www.smalandsspelmansforbund.se .
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Håkan Alm

Ingela Borg

