
 
 

Årsmöte 2019-03-10 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 2020. 

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 ansvarig för hemsidan. 

19. Val av ansvarig för instrumentförsäkringen. 

20. Val av pressklippare. 

21. Val av valberedning. 

22. Behandling av inkomna motioner. 

23. Mötets avslutande. 



Verksamhetsberättelse för år 2018. 
 

 

 

Styrelse 

Under året har styrelsen haft följande sammansättning: 

Ordförande  Peter Svensson 

Vice ordförande Anders Rimne 

Kassör  Lennart Smedenmark 

Sekreterare  Monika Oredsson 

Ledamot  David Adam 

Ledamot  Malin Hjulström  

Ledamot  Jonas Alnefelt 

Suppleant  Britt-Marie Davey 

Suppleant  Brith Sandin 

 

Medlemmar  

Antalet medlemmar har under året varit 87, varav två är anslutna föreningar. 

Dessa är: Karlshamns Folkliga Musikgrupp och Gamla Vis- och Spelmansklubben. 

 

Medlemsavgiften 

Medlemsavgiften har under året 2018 varit 180 kr för enskild medlem. Vid familjemedlem-

skap betalar första medlemmen 180 kr, medan övriga boende på samma adress betalar 100 kr. 

Ungdomar upp till och med 19 år betalar 100 kr för fullt medlemskap. Avgiften för före-

ningsmedlemskap är 180 kr. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har hållit fem möten; 11/4, 18/6, 27/9, 18/11 samt 12/2 2019.  

 

Medlemsmöten 

Lördagen den 10/2 hölls årsmöte i Olofströms Folkets hus där åtta medlemmar var närva-

rande. Efter årsmötet besöktes Midvintertons konsert och danskväll ”I väntan på 

Midvinterton”. 

 

SSR:s årsstämma 

I år hölls SSR:s årsstämma på Axevalla folkhögskola i Västergötland. Peter representerade 

Blekinge i år. Årets seminarier var tre och handlade om Verksamhetsplanering för SSR kontra 

landskapsförbunden, Handlingsplan för Traditionell musik och dans som skall revideras av 

ESI samt information från Kulturens. Det diskuterades även en del kring tidningen 

Spelmannen, dess framtid och andra alternativ till informationsspridning. 

SSR:s nya verksamhetsledare Patrik Andersson fick tillfälle och presentera sig och hans före-

trädare Gunnar Brandin avtackades. Man presenterade även en folkmusikkonsulent, Anna 

Lindblad, vars uppgift bl.a. kommer att vara att hjälpa och stötta länsförbunden. 

På kvällen framträdde en skara ungdomar från Västra Låtverkstan. De gjorde ett mycket bra 

och medryckande framträdande och visade på att det finns ungdomar som håller på med 

folkmusik. 



Det största som hände under själva årsstämman var att Margaretha Mattsson avgick som ord-

förande efter ett antal år och ersattes med Hadrian Prett.  

 

Utskick till medlemmarna 

Ett antal utskick med info till medlemmarna har gjorts under året. Utskicken finns även till-

gängliga på förbundets webbsida på Internet.  

 

Instrumentförsäkring 

Kontaktperson för instrumentförsäkringen har Lennart Smedenmark varit under året. 

 

Folkmusikarrangemang 

 13/1 var det Knutsfest med knytkalas i Slöjdhuset, Ronneby. Ca 60 deltagare spelade, 

dansade, åt och hade trevligt tillsammans hela kvällen.  

Några bidrag till låttävlingen hade det inte kommit in under året varför någon prisut-

delning inte förrättades. 

 

 Spelträffarna har i år alternerat mellan Slöjdhuset i Ronneby och Waldorfskolan i 

Karlshamn. I Ronneby var det den 11/3 (16 deltagare), den 20/5 (9 deltagare), den 

23/9 (13 deltagare) samt den 18/11 (10 deltagare). I Karlshamn var det den 8/4 (10 

deltagare), den 21/10 (9 deltagare)  

 

 14/4 anordnade Öljehults samhällsförening ”En kväll med folkmusik och dans” i 

Öljehults bygdegård Björkehäll. Ett tiotal spelmän var där och spelade och det var gott 

om folk och dansade. Ett trevligt arrangemang. 

 

 22/4 arrangerades en spelkurs i Slöjdhuset, Ronneby. I år var det Britt Forsströmson 

som var lärare. Femton spelmän deltog och fick lära sig några nya låtar från både 

Blekinge och Skåne. 

 

 ”Musik i sommarkväll” i år i Öljehults kyrka den 3/8. Åtta spelmän deltog i år. Hem-

bygdsföreningen bjöd även i år på kaffe i församlingshemmet där spelandet fortsatte.  

 

 Årets spelmansstämma i Kallinge anordnade vi som vanligt tillsammans med Kallinge 

hembygds- och folkdansgille vid deras stuga i Lönnamohagen den 11/8. I år trodde vi 

dock att den fullständigt skulle regna bort. Precis innan det var dags att inviga stäm-

man öppnade himlen sig och regnet vräkte ner. Invigningen förrättades inne i stugan 

som var välfylld. Efter allspelet var avklarat hade regnet slutat och vi kunde flytta ut. 

Stämman inleddes med allspel. Årets första framträdande gjordes i år av duon som 

kallar sig Jonzon. Jonzon består av Kristin Borgehed och Nathan Bissette. De spelade 

och sjöng en blandning av skandinavisk och brittisk folkmusik.  

Andra framträdandet för årets stämma gjordes av Britt Forsströmson. Britt som är bo-

satt i Malmö var i många år varit bosatt i Mörrum. Hon tillhörde en av de som var med 

på låtkurserna i slutet av 70- och början av 80-talet både som deltagare och ledare. 

Hon spelade mer traditionellt en blandning av främst skånsk och blekingsk folkmusik.  

Därtill var det flera konstellationer av spelmän som gjorde spontanframträdanden. 

Årets besökarantal var ca 120 st inklusive spelmän. Kanske beroende på vår ökade 

marknadsföring som förutom annonsering bestod i en spelning i Brunnsparken, 

Ronneby i samband med loppmarknaden söndagen innan stämman. 

 



Övrigt 
Arbetet med Sven Johnssons notbok har under året fortsatt i långsam takt. 

 

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 bidrags-

givare, spelmän och alla som genom visat intresse sporrar oss till fortsatt arbete! 

 

 

 

 

Peter Svensson   Anders Rimne 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

 

 

Lennart Smedenmark   Monika Oredsson 

Kassör    Sekreterare 

 

 

 

 

Malin Hjulström   David Adam 

Ledamot    Ledamot 

 

 

 

 

Jonas Alnefelt 

Ledamot 



Tillgångar 1/1 2018 Förändring 31/12 2018

Kassa 240 -55 185

Postgiro 56804,34 -56804,34 0

Bank Eken 0 110711,52 110711,52

Övriga bankkonton 59020,09 -59020,09 0

Ola Olsson fond 15343,18 0 15343,18

Forskningsfond 26366,44 0 26366,44

Summa 157774,05 -5167,91 152606,14

Eg. Kap.& Skulder 1/1 2018 Förändring 31/12 2018

Eget Kapital -157774,05 6088,91 -151685,14

Summa -157774,05 6088,91 -151685,14

Peronalens källskatt 0 -450 -450

Upplupna soc avgifter 0 -471 -471

Summa 0 -921 -921

SUMMA EG.KAP. & SK. -157774,05 5167,91 -152606,14

Resultat 0 0 0

BALANSRAPPORT 2018



Resultat -6089

Intäkter 2018 53450 Kostnader 2018 -59539

Kursavgifter 2200 Lokalhyra -2250

Entreavgifter 945 Arvoden/lön inkl soc avgifter -20900

Balanskonto instrumentförsäkring 13650 Inköp mtrl och varor -2919

Försäljning material 1805 Balanskonto instrumentförsäkring -12470

Medlemsavgifter 15070 Medlemsavgifter -7530

Kommunala bidrag 5000 Kost och logi -1475

Landstingsbidrag 8000 Reseersättning inkl SSR årsmöte -1467

Övriga bidrag/inkomster 6780 Kost mm stämma -1117

Region Blekinge 0 Reklam/annonsering mm -5103

Löner -1500

Sociala avgifter -471

Porto -513

Bankkostnader -777

Uppvaktningar -218

Bilersättningar -259

Övriga kostnader -570

Resultatrapport Blekinge Spelmansförbund 2018



 
 

Verksamhetsplan för 2019 
 

Verksamhet som är planerad för år 2019 är följande: 

 

 Knutsfest i Slöjdhuset, Ronneby 12/1. 

 

 Spelträffar enligt lite nytt koncept. Detta innebär att vi försöker dela gruppen i två un-

der en tid av träffen. Detta för att möta de som inte är så drivna i gehörsspel och ge 

dem en chans att lära och komma med i genmenskapen. 3/2 Waldorfskolan, 

Karlshamn, 10/3 i Slöjdhuset, Ronneby, 7/4 i Waldorfskolan, Karlshamn och 12/5 i 

Slöjdhuset, Ronneby. Även några till hösten är tänkta men datum är inte bestämda. 

 

 Spelkurs med inriktning på Blekingska kadriljer. Lärare blir Astrid Selling 12/1 i 

Slöjdhuset, Ronneby. 

 

 Medverka i Spel- och danskväll i Öljehult 6/4. 

 

 Kyrkospelning i Backaryds kyrka 2/8. 

 

 Tillsammans med Kallinge hembygds- och folkdansgille arrangera spelmansstämma i 

Kallinge den 10/8. Som reklam för detta tänker vi oss också en spelning i 

Brunnsparken, Ronneby den 4/8 i samband med loppmarknaden. 

 

 18/8 planerar vi att delta i Mörrums hembygdsförenings 70 årsjubileum. Där kommer 

det att bli spel och troligtvis också dans. Huvudinriktningen blir låtar ur Sven 

Johnssons notbok. Detta eftersom notboken kommer ur hembygdsföreningens sam-

lingar och det var de som tipsade oss om den. 

 

 Låttävlingen kommer att utlysas precis som de senaste åren. 

 

 En kurs av något slag tänker vi till hösten. Spel, sång, dans, vilket det blir får vi se. 

 

Utöver detta kommer vi eventuellt att medverka i olika arrangemang i länet beroende på vad 

som dyker upp.  

 

Verksamhet som är planerad på lite längre sikt: 

 

 Fortsätta arbetet med att göra något av de båda notböckerna funna i Mörrum. Även 

materialet bestående av avfotograferingarna av Ola Olssons notböcker är tänkta att 

göra något ned. 



Resultat 6000

Intäkter 2019 67500 Kostnader 2019 -61500

Kursavgifter 3000 Lokalhyra -3000

Entreavgifter 1000 Arvoden/lön inkl soc avgifter -25000

Balanskonto instrumentförsäkring 13500 Inköp mtrl och varor -1500

Försäljning material 1000 Balanskonto instrumentförsäkring -12400

Medlemsavgifter 15000 Medlemsavgifter -7500

Kommunala bidrag 8000 Kost och logi -2000

Landstingsbidrag MiB 10000 Reseersättning inkl SSR årsmöte -1500

Övriga bidrag/inkomster 6000 Kost mm stämma -1500

Region Blekinge 10000 Reklam/annonsering mm -5000

Porto -600

Bankkostnader -500

Uppvaktningar -500

Övriga kostnader -500

Budget Blekinge Spelmansförbund 2019


