
 

Årsmöte 2021-03-21 på Internet 

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 2022. 
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 2020. 

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 79, varav en är en ansluten föreningar. Detta är Gam-
la Vis- och Spelmansklubben. 

Medlemsavgiften 
Medlemsavgiften har under året 2020 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 sex möten; 6/4, 15/6, 8/9, 9/11, 30/11 samt 8/2 2021.  

Medlemsmöten 
Lördagen den 15/3 hölls årsmöte i Slöjdhuset, Ronneby där tio medlemmar var närvarande. 
Efter årsmötet blev det fika och spelträff.  

SSR:s förbundsstämma 
SSR:s förbundsstämma var i år planerad till att hållas i Ljusdal sista helgen i april. Denna 
ställdes dock in på grund av den rådande Coronapandemin. Istället genomfördes en digital 
stämma. Dock blev det inget av med alla seminarier och andra arrangemang som brukar vara i 
samband med stämman.  

Utskick till medlemmarna 
Ett antal utskick med info till medlemmarna har gjorts under året. 



Instrumentförsäkring 
Kontaktperson för instrumentförsäkringen har Lennart Smedenmark varit under året. 

Folkmusikarrangemang 
• 11/1 var det Knutsfest med knytkalas i Slöjdhuset, Ronneby. Ca 55 deltagare spelade, 

dansade, åt och hade trevligt tillsammans hela kvällen.  
I år hade flera bidrag till låttävlingen kommit in. Till vinnare utsågs Nathan Bissette 
med en engelska. Även ett hedersomnämnande delades ut till den unge spelmannen 
Erland Borgehed Jonzon som inkommit med ett bidrag.  

• Spelträffarna var även i år tänkta att alternera mellan Slöjdhuset i Ronneby och Wal-
dorfskolan i Karlshamn. Tyvärr fick flera ställas in pga pandemin. I Ronneby var det 
den 15/3 i anslutning till årsmötet (tio deltagare), den 17/5 (inställd), 27/9 (tolv delta-
gare) samt 15/11 (inställd). I Karlshamn var det den 9/2 (tretton deltagare), den 19/4 
(inställd), 18/10 (åtta deltagare) samt 6/12 (inställd).  

• I planen fanns en ungdomsspeldag tillsammans med kulturskolorna i Ronneby och 
Karlskrona. Som så mycket annat drabbades även denna av pandemiinställning.  

• 9/5 planerade Öljehults samhällsförening spel- och danskväll i Öljehults bygdegård 
Björkehäll. Tanken var att vi skulle vara med och spela men hela arrangemanget blev 
inställt pga pandemin.  

• ”Musik i sommarkväll” i år i Öljehults kyrka den 7/8. Nio spelmän deltog och publi-
ken bestod av ett trettiotal personer. Fikat i församlingshemmet efteråt var dock inställt 
i år.   

• 2/8 var tanken att spela i Brunnsparken, Ronneby i samband med en av loppmarkna-
derna där. Detta för att underhålla besökarna och för att göra reklam för stämman. 
Både loppmarknaden och stämman blev inställda men vi genomförde en spelträff där 
ändå. Sex stycken var det som var där och spelade och gladde det folk som var där.  

• Årets spelmansstämma i Kallinge planerades som vanligt tillsammans med Kallinge 
hembygds- och folkdansgille vid deras stuga i Lönnamohagen. I år den 9/8.  
Även denna var vi tvungna att ställa in beroende på pandemin.  



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



BALANSRAPPORT 2020
Tillgångar 1/1 2020 Förändring 31/12 2020
Kassa 64 0 64
Bank Eken 135845 13635 149480
Ola Olsson fond 15343 0 15343
Forskningsfond 26366 0 26366
Summa 177618 13635 191253

Eg. Kap.& Skulder 1/1 2020 Förändring 31/12 2020
Eget Kapital −173262 −14201 −187463

Summa −173262 −14201 −187463
Förskottsbetalning 0 −3790 −3790
Kortfristiga skulder −4356 4356 0
Summa −4356 566 −3790
SUMMA EG.KAP. & SK. −177618 −13635 −191253
Resultat 0 0 0
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Resultatrapport Blekinge Spelmansförbund 2020
Resultat 14201

Intäkter 2020 35725 Kostnader 2020 −21524
Kursavgifter 0 Lokalhyra −600
Entreavgifter 0 Arvoden/lön inkl soc avgifter 0
Balanskonto instrumentförsäkring 13650 Balanskonto instrumentförsäkring −12540
Försäljning material 700 Medlemsavgifter −7470
Medlemsavgifter 13660 Kost och logi 0
Kommunala bidrag 0 SSR Årsmöte 0
Landstingsbidrag 0 Reklam/annonsering mm 0
Övriga bidrag/inkomster 7715 Porto 0
Bidrag SSR 0 Bankkostnader −295

Uppvaktningar −500
Reseersättningar 0
Övriga kostnader −119
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Verksamhetsplan för 2021 

Verksamhetsplanen för året är mycket preliminär. Detta beroende på den rådande coronapan-
demin. Det kan bli sena ändringar på båda hållen. Verksamhet som är tänkt att eventuellt ge-
nomföras är följande: 

− Spelträffar. Så fort läget tillåter tänker vi komma igång med dessa. Datum är inte be-
stämda men högst troligt är att det inte blir några förrän till hösten.  

− Kyrkospelning i Backaryds kyrka 6/8. 

− Tillsammans med Kallinge hembygds- och folkdansgille arrangera spelmansstämma i 
Kallinge den 14/8. Observera att dagen är ändrad till söndagen. Som reklam för detta 
tänker vi oss också en spelning i Brunnsparken, Ronneby den 7/8 i samband med 
loppmarknaden. 

− Någon form av spelkurs under hösten. Dock inte klart i nuläget vad.  

− Låttävlingen kommer att utlysas precis som de senaste åren. 

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 med.



Budget Blekinge Spelmansförbund 2021
Resultat 2000

Intäkter 2021 68500 Kostnader 2021 −66500
Kursavgifter 3000 Lokalhyra −3000
Entreavgifter 1500 Arvoden/lön inkl soc avgifter −27000
Balanskonto instrumentförsäkring 13500 Inköp mtrl och varor −2500
Försäljning material 1000 Balanskonto instrumentförsäkring −12400
Medlemsavgifter 13500 Medlemsavgifter −7500
Kommunala bidrag 10000 Kost och logi −3000
Landstingsbidrag MiB 10000 SSR Årsmöte 0
Övriga bidrag/inkomster 6000 Reklam/annonsering mm −5000
Region Blekinge 10000 Porto −600
Bidrag SSR 0 Bankkostnader −500

Uppvaktningar −500
Reseersättningar −2500
Övriga kostnader −2000
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