Verksamhetsberättelse
för

2012
1 Styrelsen

Styrelsen för Smålands Spelmansförbund har bestått av:
Ordförande
Sune Johansson - Kalmar
Vice ordförande
Heléne Ingvarsdotter - Kalmar
Sekreterare
Håkan Alm – Öland
Vice sekreterare
Marianne Busk - Huskvarna
Kassör
Viola Ek - Furuby
Suppleant
Kerstin Ljungryd Aguilar - Malmö
Suppleant
Sigfrid Lindén Johansson – Vassmolösa

2 Ledamöter

Övriga ledamöter under året 2012 har varit:
Redaktör
Viola Ek - Furuby
Notlager
Kerstin Ljungryd Aguilar - Malmö
Hemsidesansvarig
Jan Erik Ekman - Lund
Revisor
Nils Wiberg – Vankiva
Revisor
Jan Sannas – Grimslöv
Revisorssuppleant
Yvonne Lundell – Hult
Valberedning
Tommy Melin, Marie Nordström – båda Öland
Försäkringsansvarig
Viola Ek - Furuby
Låtkommitté
Eva Blomqvist-Bjärnborg - Alvesta
Låtkommitté
Magnus Gustafsson – Värends Nöbbele
Låtkommitté
Svante Schöblom – Tranås
Låtkommitté
Lars Svensson - Öland
Arkivansvarig
Håkan Alm – Öland
Registeransvarig
Viola Ek – Furuby
Följande fyra styrelsemöten har hållits under året 2012:
2012-01-21 hade vi styrelsemöte i Kalmar hemma hos Heléne Ingvarsdotter..
Förutom den sedvanliga ekonomiska rapporten så diskuterades planeringen
inför SSR:årsmöte som vi arrangerade i år i Jönköping. Även planeringen av
vårt eget årsmöte i Kalmar diskuterades.
2012-03-10 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 ordförande Sune Johansson och
kassören Viola Ek representerar SSF med rösträtt vid SSR:s årsmöte.
2012-07-28 var det styrelsemöte i samband med Korröfestivalen. Utöver de
sedvanliga rutinärendena utvärderade vi SSR:s årsmöte som vi var värdar för.
Kortfattat ett mycket lyckat arrangemang. Diskuterade även planeringen av
Pelle Fors tävlingen som vi arrangerar i samband med Korröfestivalen.
2012-11-17 hade vi styrelsemöte i samband med adventsstämman i
Jönköping. Förutom sedvanliga uppföljningar beslutade vi att hålla nästa års
årsmöte i Gunnebo i samband med stämman där. Heléne rapporterade även att
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en stor satsning görs på ungdomslägret i Hjortsberga nästa år.

4 Årsmöte

2012-03-10 var det årsmöte i Kalmar
Styrelsen plus 14 övriga medlemmar mötte upp till ett mycket trevligt möte.
Ekonomin visade ett resultat på + 16.576,59 viket var betydligt bättre än året
innan. Mötet beslutade om oförändrade medlemsavgifter och nya val av
funktionärer gjordes.
Under årsmötet omvaldes på två år Sune Johansson som ordförande, Heléne
Ingvarsdotter som vice ordförande och Håkan Alm som sekreterare. Marianne
Busk omvaldes som vice sekreterare ett år. Suppleanterna Sigfrid Lindén
Johansson och Kerstin Ljungryd Aguilar omvaldes. Som redaktör för Spelfot
omvaldes Viola Ek. Hemsidesansvarig, revisorer liksom suppleanten valdes
om. Låtkommittén omvaldes i sin helhet och som försäkringsansvarig
omvaldes Viola Ek.
Under årsmötet redogjordes också för planeringen av SSR:s årsmöte i
Jönköping, Pelle Forstävlingen och vilka stämmor vi står som medarrangörer
för.
Som en högtidlig avslutning tilldelades Heléne Ingvarsdotter SSF:s guldmärke
för sina många års engagemang för småländsk folkmusik.

5 Medlemmar

Antalet medlemmar var 215 den 31 december 2012.
Det är en minskning mot föregående år med 7 personer. Det är främst
familjemedlemmar vi tappat (5st). Då alla föreningar tappar medlemmar är vår
lilla minskning inte så alarmerande. Låt oss hoppas att det är en tillfällighet
men det här är en fråga vi måste jobba aktivt med. År 2005 var antalet 199.
Medlemmarna fördelar sig på följande sätt:
Äldre än 65 år:
70 (+2)
Ungdomar under 20 år: 16 (-2)
Familjemedlemskap: 18 (-7)
Vuxna 20-65 år
110 (samma)
Hedersmedlem
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6 Avgifter

Medlemsavgifterna för året 2012, fördelade sig på följande sätt:
Upp till 20 år:
Över 65 år:
Hedersmedlem:

7 Läger i
Hjortsberga

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.
Det fanns anmälda tillräckligt för ett läger även i år men vi fick ställa in då
Hjortsberga kräver minst 20 deltagare för att starta upp verksamheten. Skälet
till det lägre antalet anmälningar är ett tydligt generationsskifte bland de
tidigare kursdeltagarna. De äldre har gjort sitt efter många år på lägret men
många yngre trycker på och har säkert åldern inne för att våga nästa år. Det
kommer också att storsatsas från SSF på nästa års läger.
Till nästa år kommer ett eventuellt samarbete med Skåne och/eller Gotland att
undersökas.
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8 Läger i Korrö

Låtspelsläger för ungdom över 15
Lägret var beläget i Korrö vid STF: s vandrarhem, och hölls för 25 skickliga
unga spelmän varav några Ung Spelman – stipendiater.
För ekonomin gällande lägret svarade Musik i Syd.
Organisatör för lägret var Jeanett Walerholt Rousu, Vikarbyn och Ulrika
Gunnarsson, Stockholm. Som lärare fungerade även Jenny och Patrik
Andersson från Malungs Folkhögskola.

9 Kursverksamhet

Vinterkurs i Kalmar
Spelmanskursen i Kalmar arrangerades i mars månad med Jonny Soling och
O´torgs Kajsa Abrahamsson som lärare. 25 deltagare fick lära sig spelteknik
och låtar från Dalarna och Hälsingland.
Övriga kurser/stämmor
SSF har också varit medarrangör för gränslandsstämman i Kleven strax norr
om Gränna och Petter Duvfa stämman i Gunnebo.

10 Pelle Fors

SSF stod i år som värdar för Pelle Fors tävlingen som arrangerades i samband
med Korröfestivalen. Tävlingen arrangeras till åminnelse av storspelmannen
Pelle Fors och är ett samarrangemang mellan sex landskapsförbund;
Östergötland, Södermanland, Närke, Småland, Blekinge och Skåne.
Tävlingen arrangeras i två klasser; grupp och solo där deltagarna skall spela
två låtar var i östsvensk tradition varav minst en skall var av
slängpolskekaraktär. Nästa år sker arrangemanget i Skåne.

11 Ethno

Det internationella ungdomslägret ETHNO
skapades ursprungligen av stiftelsen Falun Folkmusik Festival som en
fristående men nära anknuten del av festivalarrangemangen. I år utsågs
blockflöjtsspelaren Oscar Hörberg som representant från vårt förbund.

12 Unga spelmän

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.
Bidrag: Då räntan är så låg blev det i år endast 800 kr att dela ut och den
summan fick två ungdomar dela på.

13 Spelfot

Förbundets tidskrift har utkommit med fyra nummer under året 2012.
Samarbete: Tidningen ges ut i samarbete med smålandsdistriktet av Svenska
Folkdansringen.
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Redaktionskommittén har bestått av redaktören Viola Ek och Stephan Elg.
Folkdansringen representeras av Elisabeth Johansson, Olle Andersson samt
Gunnar Andersson.
Ansvarig utgivare har varit Elisabet Johansson, Ljungby.
14 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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