Årsmöte 2013-03-16 i Slöjdhuset, Ronneby
Förslag till dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötets behöriga utlysning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
8. Revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för 2014.
11. Verksamhetsplan och budget.
12. Val av kassör.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av styrelsesuppleanter.
15. Val av revisorer.
16. Val av revisorsuppleant.
17. Val av matrikelskötare.
18. Val av låtkommitté.
19. Val av ansvarig för hemsidan.
20. Val av ansvarig för instrumentförsäkringen.
21. Val av pressklippare.
22. Val av valberedning.
23. Behandling av inkomna motioner.
24. Övriga frågor.
25. Mötets avslutande.

Verksamhetsberättelse för år 2012.

Styrelse
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Peter Svensson
Vice ordförande
Daniel Smedenmark
Kassör
Lennart Smedenmark
Sekreterare
Anders Rimne
Ledamot
Magnus Olofsson
Ledamot
Andreas Persson
Ledamot
Monika Oredsson
Suppleant
Britt-Marie Davey
Suppleant
Vakant
Låtkommittén har bestått av Astrid Selling Sjöberg, Karin Svensson Nordberg och Daniel
Smedenmark
Medlemmar
Antalet medlemmar har under året varit 102, varav tre är anslutna föreningar.
Dessa är:
Karlshamns Folkliga Musikgrupp
Backarydbygdens Spelmän
Gamla Vis- och Spelmansklubben
Medlemsavgiften
Medlemsavgiften har under året 2012 varit 150 kr för enskild medlem. Vid familjemedlemskap betalar första medlemmen 150 kr, medan övriga boende på samma adress betalar 75 kr.
Styrelsemöten
Styrelsen har hållit 5 möten; 21/4, 3/6, 22/9, 9/12 samt 12/1 2013. Därutöver hölls ett konstituerande möte i samband med årsmötet den 11/3.
Medlemsmöten
Lördagen den 11/3 hölls årsmöte på Karlsnäsgården där 13 medlemmar var närvarande. Efter
årsmötet berättade Astrid Selling Sjöberg lite om projektet Baltic Sea Inter Cult. Därefter
bjöds förtäring i form av smörgåstårta.
SSR:s årsstämma
SSR:s årsmöte hölls i år på Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping där Peter Svensson
deltog. En stor del av diskussionerna utanför själva mötet ägnades åt diskussioner kring
Leader-projekt. Astrid Selling Sjöberg var där och berättade kring Baltic Sea Inter Cult. Hon
blev även invald som suppleant i SSR:s styrelse.
Utskick till medlemmarna
Ett antal utskick med info till medlemmarna har gjorts under året.

Instrumentförsäkring
Kontaktperson för instrumentförsäkringen har Lennart Smedenmark varit under året.
Forskning och dokumentation
Arbetet med att ta fram ett häfte med folkliga visor från Blekinge har fortgått. Arbetet görs av
låtkommittén. Slutputsen kvarstår att göra.
Ett par nya notböcker, båda från mitten av 1800-talet har kommit till vår kännedom en efter
en spelman från Edenryd vid namn Ola Bengtsson och en efter Sven Johnsson som troligen
var från Mörrum. Båda notböckerna är i Mörrums hembygdsförenings ägo. Spelmansförbundet har fått låna dem för att fotografera av dem. Vad som sedan kommer att göras med materialet får framtiden utvisa.
Internet
Blekinge Spelmansförbunds hemsida har tekniskt skötts av Anders Smedenmark och uppdaterats med innehåll av styrelsen. Ett teknikskifte för hemsidan har påbörjats.
Kurser
 14/1 ordnades en spelkurs i Slöjdhuset, Ronneby. Lärare var Carina Klein och Astrid
Selling Sjöberg. 14 deltagare. Kursen avslutades med Knutsfesten.


8/12 ordnades en spelkurs i Folk Practice Academys lokaler i Ronneby. Lärare på kursen var Markus Tullberg som undervisade på flöjt och Maria Bojlund på fiol. Totalt
var det 11 deltagare.
Parallellt ordnade Folk Practice Academy en sångkurs med Kristin Borgehed som lärare. Denna lockade 7 deltagare.

Folkmusikarrangemang
 Knutsfest med knytkalas enligt tradition 14/1 i Slöjdhuset, Ronneby. Ett 40-tal deltagare spelade, dansade, åt och hade trevligt tillsammans ända in på småtimmarna.
Vid festen delades priset för årets blekingelåt ut. Det gick i år till Casper Davey för
hans Slängpolska efter the Casp man. Då han inte var närvarande fick Britt-Marie representera och ta emot priset för vidare leverans. Låten framfördes även för de närvarande av bl.a. Astrid Selling Sjöberg.


11/2 var förbundet engagerade av Föreningen Midvinterton som medarrangör av folkmusikfestivalen med samma namn. Festivalen gick av stapeln i Olofström och var ett
lyckat arrangemang i år med fler besökare än någonsin.



Spelträff i Hjortsberga församlingshem har det varit vid sex tillfällen under året, den
25/2, 21/4, 12/5, 22/9, 20/10 samt 17/11. Mellan 10 och 20 spelmän (ungefär) har träffats, spelat, fikat med medhavd fika och haft trevligt.



Den 25/5 anordnades en konsert med efterföljande dans i Vesperklockan i Ronneby.
För musiken stod den eminenta gruppen Rùl bestående av Astrid Selling Sjöberg,
Carina Klein och Jörgen Axelsson. Ett 25-tal personer i publiken.



Konsert i Öljehults kyrka 3/8. I år var det uteslutande spelmän från Karlshamns folkliga musikgrupp som stod för musiken. Som brukligt var det även ett evenemang i
församlingshemmet efteråt där hembygdsföreningen bjöd på kaffe och det berättades
lite spelmanshistoria och spelades en del.



11/8 anordnades en spelmansstämma i Kallinge. Detta gjordes tillsammans med
Kallinge hembygds- och folkdansgille vid deras stuga i Lönnamohagen. Dagens stora
nummer från scen var Ulrika Gunnarsson och Jonas Åkerlund. Även flera lokala förmågor framträdde så som t.ex. Folk Practice Choir. Cirka 30 spelmän och en publik på
ca 100 personer var närvarande denna trevliga eftermiddag.

Övrigt
Värt att uppmärksamma är att Håkan Malmros har tilldelats bronsmärke och att Karin
Svensson Nordberg diplom efter brons vid Zornmärkesuppspelningarna i Borås i år.
Karin Smedenmark har tilldelats stipendium ur Max Svenssons minnesfond Detta skedde vid
spelmansstämman i Skatelöv.

Slutord
Blekinge Spelmansförbund vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att den blekingska
folkmusiken bevaras, utvecklas och förs vidare till kommande generationer. Tack till bidragsgivare, spelmän och alla som genom visat intresse sporrar oss till fortsatt arbete!
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Verksamhetsplan för 2013
Verksamhet som är planerad för år 2013 är följande:
 Spelträffar i Hjortsberga församlingshem 2/2, 16/3, 13/4 och 25/5. Troligen även
några till hösten.
 Färdigställa häftet med blekingska visor.
 Fortsätta arbetet med att göra något av materialet bestående av avfotograferingarna av
Ola Olssons notböcker. Även arbetet med de båda nyfunna böckerna skall påbörjas.
 Tillsammans med Kallinge hembygds- och folkdansgille arrangera spelmansstämma i
Kallinge den 10/8.
 Låttävlingen kommer att utlysas precis som de senaste åren.
 Att följa och jobba utifrån den visionsplan som beslutades av årsmötet 2007.

Utöver detta kommer vi troligtvis att medverka i diverse arrangemang i länet.
Vi kommer även att ha en del egna arrangemang som kyrkospelningar, Knutsfest, låtkurser
som kanske även kommer att innefatta dansutlärning m.m.

