
 

Årsmöte med Blekinge spelmansförbund 2023-03-19 
på Karlshamns museum 
Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av dagordning.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av två protokollsjusterare, 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 2024.

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 samt styrelsens förslag.

23. Mötets avslutande.



Verksamhetsberättelse för Blekinge spelmansförbund 2022 

Styrelse

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:  
Ordförande	 	 Peter Svensson 
Vice ordförande	 Andy Davey 
Kassör	 	 Lennart Smedenmark  
Sekreterare	 	 Monika Oredsson 
Ledamot	 	 David Adam 
Ledamot	 	 Malin Hjulström  
Ledamot	 	 Jonas Alnefelt 
Suppleant	 	 Margareta Olin  
Suppleant	 	 Brith Sandin


Medlemmar 

Antalet medlemmar har under året varit 76, varav en är en ansluten förening. Detta är 
Gamla Vis- och Spelmansklubben.


Medlemsavgiften

Medlemsavgiften har under året 2022 varit 180 kr för enskild medlem. Vid familje-
medlemskap 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 med-
lemskap. Avgiften för föreningsmedlemskap är 180 kr.


Styrelsemöten

Styrelsen har hållit sju möten; 20/3, 5/4, 23/5, 27/6, 6/9, 8/11 samt 24/1 2023. 


Medlemsmöten

Lördagen den 20/3 hölls årsmöte i Slöjdhuset, Ronneby. Där var nio medlemmar 
närvarande. I samband med årsmötet delades vandringspriset för årets låt 2021 ut 
till Annika Mischke för hennes ”Knyckiga engelskan från Påtorp”. Efter årsmötet 
hölls även en spelträff. 


SSR:s förbundsstämma

SSR:s förbundsstämma var även i år digital på grund av osäkerheterna kring restrik-
tioner orsakade av coronapandemin. Peter Svensson deltog som representant för 
Blekinge spelmansförbund. Protokollet från mötet finns tillgängligt på SSR:s webb-
sida. 




Utskick till medlemmarna

Ett antal utskick med info till medlemmarna har gjorts under året. Ett par av dem har 
varit i pappersform, några fler har varit i form av elektroniska nyhetsbrev. 


Instrumentförsäkring

Kontaktperson för instrumentförsäkringen har Lennart Smedenmark varit under året.


Folkmusikarrangemang

• Någon Knutsfest gick tyvärr inte att genomföra pga pandemiläget med dess 

restriktioner. Låttävlingen som brukar ha sin prisutdelning vid Knutsfesten ge-
nomförde vi dock. Denna vanns av Annika Mischke med sin ”Knyckiga eng-
elskan från Påtorp. Prisutdelningen förrättades i samband med årsmötet. 


• Pandemirestriktionerna lättade i början av året och vi kunde genomföra ett 
antal spelträffar.  
Den första var i Karlshamns museums lokaler och lockade 15 deltagare.  
Nästa träff var i samband med årsmötet i Slöjdhuset, Ronneby den 20/3 och 
lockade nio deltagare.  
Den 10/4 var det jam på Elsas lilla krog i Karlskrona. 15 spelmän.  
24/4 var det åter spelträff på museet i Karlshamn. Denna gången lockade det 
ett tiotal spelmän.  
Vårens sista ordinarie spelträff hölls i Vämöparken i Karlskrona. Tyvärr var 
vädret lite kallt och ruggigt vilket gjorde att det inte kom så många spelmän. 
Endast fyra stycken. Inte heller var det så mycket folk i rörelse och lyssnade.  
17/7 var det spelträff hos Backaryds Öljehults Socknars Hembygdsförening 
på Vannslätten i Hallabro. 13 spelmän var där och spelade samt fikade med 
våfflor.  
Som marknadsföring för spelmansstämman hade vi en spelträff i Brunnspar-
ken, Ronneby i samband med att det var loppis där. Den 7/8 var det nio 
spelmän som träffades där.  
Höstens spelträffar inleddes 18/9 i Slöjdhuset, Ronneby. 18 spelmän var när-
varande denna gången.  
25/9 var höstens första träff på Elsas lilla krog i Karlskrona. 15 spelmän.  
16/10 hade vi spelträff på Karlshamns museum. Denna lockade 10 spelmän.  
23/10 var det dags för träff på Elsas igen. Denna gång kom det 16 spelmän.  
Jam på Elsas var det igen den 13/11. Även denna gång var det 16 spelmän 
där.  
19/11 var det en spelträff i Slöjdhuset, Ronneby. Parallellt med denna och 
med gemensam avslutning hölls en träff för ungdomarna som varit på kurs 
tidigare under året. Sex spelmän på spelträffen och åtta ungdomar på den 
träffen.  
Årets sista spelträff var på Elsas i Karlskrona. Denna gången var det ovanligt 
stor uppslutning av spelmän. 20 stycken. 


• En återträff för deltagarna i den skotska kursen som hölls i höstas arrangera-
des. Nio deltagare träffades i Slöjdhuset, Ronneby 27/4 och repeterade låtar-
na från kursen. 




• Eftersom det inte blev någon Knutsfest i år heller valde vi att ordna en vårfest 
enligt liknande koncept. Den 7/5 hölls denna och det lockade ett 20-tal per-
soner. 


• 24/7 genomförde vi en spelning med öppen scen i hembygdsparken i 
Holmsjö. Ett samarrangemang med hembygdsföreningen där de sålde fika. 
Det kunde varit lite bättre med spelmän med det blev ändå ett bra arrange-
mang. 


• ”Musik i sommarkväll” var i år i Öljehults kyrka den 5/8. Ett arrangemang med 
ganska många i publiken. Ett 10 spelmän deltog. 


• 13-14/8 anordnade vi en barn- och ungdomskurs i Slöjdhuset, Ronneby. Det 
var 10 deltagare i åldrarna 9 - 18 år. Ledare var Annika Mischke, Karin 
Johansson och Malin Hjulström. På lördagkvällen hade vi en spel- och 
dansträff i anslutning till kursen. Kursen avslutades med att ungdomarna 
deltog vid spelmansstämman i Kallinge. 


• Årets spelmansstämma i Kallinge genomfördes som vanligt tillsammans med 
Kallinge hembygds- och folkdansgille vid deras stuga i Lönnamohagen. Da-
tumet var i år den 14/8. Artister i år var Eva Johansson och Bengt Andersson 
från Urshult samt Smedställets Bälg och Sång. Även ungdomarna från kursen 
gjorde ett omtyckt framträdande. Allspelet som inledde stämman lockade i år 
rekordmånga deltagare. Även publiken kom i år också. Cirka 130 personer var 
där och lyssnade. 


• Den 29/10 ordnades en spelkurs med Pelle Björnlert, riksspelman från Små-
land som lärare. En mycket uppskattad kurs som besöktes av 13 deltagare. 
Kursen hölls i Vesperklockan i Ronneby. 


• I Olofström var vi medarrangörer till en julkonsert med West of Eden. Den 
5/12 var detta och det var fullsatt i Folkets hus. 




Slutord

Blekinge Spelmansförbund vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att den ble-
kingska folkmusiken bevaras, utvecklas och förs vidare till kommande generationer. 
Tack till bidragsgivare, spelmän och alla som genom visat intresse sporrar oss till 
fortsatt arbete!


Peter Svensson	 	 	 Andy Davey 
Ordförande	 	 	 	 Vice ordförande


Lennart Smedenmark	 	 Monika Oredsson  
Kassör	 	 	 	 Sekreterare


Malin Hjulström	 	 	 David Adam 
Ledamot	 	 	 	 Ledamot


Jonas Alnefelt 
Ledamot



BALANSRAPPORT 2022
Tillgångar 1/1 2022 Förändring 31/12 2022

Kundfordringar 0 507 507
Kassa 295 −230 65
Bank Eken 191771 −25775 165996
Ola Olsson fond 15343 19 15362
Forskningsfond 26366 33 26399
Summa 233775 −25446 208329

Eg. Kap.& Skulder 1/1 2022 Förändring 31/12 2022

Eget Kapital −232363 24033 −208330

Summa −232363 24033 −208330
Personalens källskatt −690 690 0
Upplupna sociala avgifter −722 723 1
Summa −1412 1413 1
SUMMA EG.KAP. & SK. −233775 25446 −208329
Resultat 0 0 0



Resultatrapport Blekinge Spelmansförbund 2022
Resultat −24033

Intäkter 2022 66286 Kostnader 2022 −90319
Kursavgifter 10150 Inköp materiel och varor 0
Entreavgifter 1340 Lokalhyra −6200
Balanskonto instrumentförsäkring 14300 Kost/logi −4944
Försäljning material 460 Arvoden −11996
Medlemsavgifter 13140 Balanskonto instrumentförsäkring −13010
Kommunala bidrag 1000 Medlemsavgifter −7240
Landstingsbidrag 19081 Konsertkostnad West of Eden −20000
Övriga bidrag/inkomster 6758 SSR Årsmöte 0
Bidrag SSR 0 Reklam/annonsering mm −4735
Ränta 57 Porto −793

Bankkostnader −290
Uppvaktningar −287
Arvode handledare/lärare −14000
Bilersättning −259
Reseersättningar −3271
Sociala avgifter −3234
Övriga kostnader −60






Verksamhetsplan för 2023 
Följande verksamhet är planerad under året: 


• Vi planerar att starta upp ett spelmanslag. Inledningsvis under ledning av 
Astrid Selling. Målsättningen är att få en lite mer samlad och arrangerad re-
pertoar för att kunna ta oss an olika typer av spelningar där folkmusik efter-
frågas. Första träffen blir 8/1 i Slöjdhuset, Ronneby. Därefter kommer vi att 
träffas omväxlande under Astrids ledning, omväxlande för ”egen träning”. Da-
tum för de kommande träffarna bestäms efterhand. Några förfrågningar om 
spelning finns redan. 


• Knutsfest i Slöjdhuset, Ronneby 14/1. 

• Jam på Elsas lilla krog i Karlskrona är planerat till 29/1. Även under hösten blir 

det några träffar men dessa datum är inte beslutade ännu. 

• Under våren är följande spelträffar planerade: 19/3 i samband med årsmötet 

på Karlshamns museum. 23/4 i Slöjdhuset, Ronneby. Samt den 14/5 i 
Hoglands park, Karlskrona. Även under hösten tänker vi oss några träffar men 
dessa har inte några datum beslutade ännu. 


• En återträff efter den skotska kursen är planerad till 5/3. 

• En återträff efter tidigare års låtkurser är planerad till 15/4. 

• Kyrkospelning i Backaryds kyrka i augusti. Troligen den 4/8. 

• Spelkurs för ungdomar i anslutning till stämman. För att öka nyrekryteringen 

av spelmän anordnar vi en kurs för ungdomar lördag och söndag fm innan 
stämman. Sedan får de visa upp sig på stämman. 


• Tillsammans med Kallinge hembygds- och folkdansgille arrangera spelmans-
stämma i Kallinge den 13/8. Som reklam för detta tänker vi oss också en 
spelning i Brunnsparken, Ronneby den 6/8 i samband med loppmarknaden. 


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

• Låttävlingen kommer att utlysas precis som de senaste åren. 

• Jubileumstillställning med anledning av ett det 2023 är 200 år sedan den 

store spelmannen Ola i Skarups föddes. Ola i Skarups är en av Blekinges 
mest kända spelmän och har lämnat efter sig ett stort låtmaterial. Tanken är 
att dels göra ett orkesterarrangemang av utvalda låtar till en konsert, dels att 
spelmän också framför låtarna i ”original”. 


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 Mör-

rum. Även materialet bestående av avfotograferingarna av Ola Olssons not-
böcker är tänkta att göra något med.



Budget Blekinge Spelmansförbund 2023
Resultat −600

Intäkter 2023 92500 Kostnader 2023 −93100
Kursavgifter 3000 Lokalhyra −6000
Entreavgifter 7000 Arvoden −25000
Balanskonto instrumentförsäkring 14500 Inköp mtrl och varor −2500
Försäljning material 1000 Balanskonto instrumentförsäkring −13000
Medlemsavgifter 14500 Medlemsavgifter −8500
Kommunala bidrag 13000 Kost och logi −6000
Landstingsbidrag MiB 13000 SSR Årsmöte −3000
Övriga bidrag/inkomster 5000 Reklam/annonsering mm −10000
Region Blekinge 10000 Porto −600
Bidrag SSR 1500 Bankkostnader −500
Från OLA-fond 10000 Uppvaktningar −1000

Arvode handledare/lärare (inkl soc avgifter) −7000
Reseersättningar −5000
Övriga kostnader −5000



 

Styrelseförslag till årsmöte med Blekinge spelmans-
förbund 2023 
Förslag till stadgeändringar 

I stadgarna står det att medlemsavgift skall vara betalad senast den sista februari. 
Då instrumentförsäkringen numera har förfallodag 31 januari (styrt av försäkringsbo-
laget) gör detta att det finns två olika datum att hålla reda på. För att underlätta för 
både kassör och medlemmar föreslår därför styrelsen att stadgarna ändras så att 
även medlemsavgiften skall vara betalad senast 31 januari. 

Under punkten som beskriver vilka dokument som skall finnas tillgängliga inför års-
mötet finns revisionsberättelsen med. Detta har vi svårt att klara av rent hanterings-
mässigt. Styrelsens förslag är därför att detta dokument stryks ur listan. 

Därtill är ett antal förtydliganden gjorda vad gäller val av styrelsefunktionärer samt 
några rent redaktionella ändringar gjorda. 

I bifogat förslag är text som föreslås tas bort märkt med rödbrun färg och text som 
föreslås läggas till märkt med gulorange färg. 

Om förslaget till stadgeändring godkänns av årsmötet så behövs ytterligare ett be-
slut för att ändringen skall vara genomförd. Detta kommer att tas antingen på nästa 
årsmöte eller på ett medlemsmöte dessförinnan. Dock tidigast efter tre månader. 



 

Stadgar	för	Blekinge	Spelmansförbund	
1. Förbundets ändamål är: 

- att bevara och utveckla den folkliga tonkonsten, främst med inriktning på 
Blekinges folkliga musiktradition. 

- att sprida allmän kunskap om den folkliga tonkonstens kulturella värde och 
skapa förståelse för gammal spelmanskultur. 

- att genom verksamhet och information vidmakthålla och utveckla den folkliga 
musiktraditionen. 

2. Förbundet är i alla politiska och religiösa frågor helt neutralt. 
Förbundet är anslutet till Sveriges Spelmäns riksförbund (SSR). 

3. Medlemskap i förbundet kan erhållas genom kollektiv anslutning av förening eller 
spelmanslag samt genom enskild anslutning. Detta under förutsättning att för-
bundets ändamål och stadgar respekteras. 
Medlemsavgift för ny medlem ska betalas i samband med anslutning. 

4. Medlem 
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. 
- har rätt till information om föreningens angelägenheter. 
- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt 

följa SSRs stadgar, bestämmelser och beslut. 
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av 

föreningen. 
- skall betala medlemsavgift senast den siste februari  31 januari samt de övriga 

avgifter som beslutats av föreningen. 

5. Medlemsavgift fastställs på årsmötet för nästkommande verksamhetsår.  

6. Årsmöte skall hållas före mars månads utgång.  
Kallelse till årsmöte skall ske minst fyra (4) veckor innan mötet.  
Motioner att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast siste 31 
januari. 
Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redogörelse, 
budget och revisorernas berättelse, väckta motioner och förslag, skall finnas till-
gängliga senast en (1) vecka innan årsmötet. 

7. Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och som under mötesåret fyller 
lägst 15 år har rösträtt på möte. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Dock har ansluten förening eller spelmanslag även en röst, som får utövas av re-
presentant från förening/spelmanslag.  
Beslut fattas med enkel majoritet, då inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid 
lika rösttal fäller ordförande utslagsröst, utom vid val och sluten omröstning då 
lotten avgör. 



8. Förbundets styrelse ska bestå av ordförande, kassör samt ytterligare ett udda an-
tal ledamöter, (minst tre (3) och som mest sju (7)). Upp till tre (3) suppleanter 
kan väljas, dock minst en (1).  
Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år och på sådant sätt att hälften av le-
damöterna väljs vartannat år, suppleanter väljs på ett år.  
Ordförande och kassör bör inte väljas samma år.  
Styrelsen utser inom sig sekreterare och övriga poster som behövs. Styrelsen ut-
ser två (2) personer till firmatecknare, var för sig, för föreningen. 
Styrelsen leder förbundets verksamhet och verkställer förbundsmötenas beslut.  
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärende behandlas vid 
sammanträde som sker genom skriftväxling (fysisk eller elektronisk), eller genom 
telefonsamtalmöte eller med hjälp av annan teknisk utrustning (exempelvis on 
line-möte). Redogörelse för sådant sammanträde och vad som därvid beslutats 
lämnas Om protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästkomman-
de styrelsesammanträde. 
 
Styrelsen åligger: 
- att årligen avge berättelse över verksamheten. 
- att avge ekonomisk berättelse avseende verksamhetsåret.  
- att företräda förbundet i alla frågor med bindande verkan för medlemmarna. 
- att ansvara för förvaltningen av förbundets ekonomiska tillgångar, samlingar av 

noter samt övriga materiella tillgångar. 

9. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
- Val av ordförande och sekreterare för årsmötets förhandlingar 
- Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
- Fråga om årsmötets behöriga utlysning 
- Fastställande av röstlängd 
- Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
- Revisionsberättelse 
- Ansvarsfrihet för styrelsen 
- Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
- Verksamhetsplan och budget 
- Val av: 

o Föreningens ordförande för en tid av två år, väljes jämna år. 
o Föreningens kassör för en tid av två år, väljes udda år.  
o Halva antalet ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år.  
o samt Suppleanter för en tid av ett år.  
o Revisorer, 2 st, samt revisorsuppleant för en tid av ett år. 
o Matrikelskötare för en tid av ett år. 
o Eventuella kommittéer och dess sammankallande för en tid av ett år. 
o Ansvarig för hemsidan för en tid av ett år. 
o Ansvarig för instrumentförsäkringen för en tid av ett år. 
o Pressklippare för en tid av ett år. 
o Valberedning bestående av två (2) till tre (3) personer varav en sammankal-

lande för en tid av ett (1) år. 
- Behandling av inkomna motioner samt styrelsens förslag 

10. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas av två på varandra följande för-
bundsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, och med minst tre (3) månader 
emellan sig. För att stadgeändringar ska vinna giltighet måste minst 2/3 majoritet 
uppnås vid båda mötena.  

11. Upplösande av förbundet eller sammanslagning, kan ske endast om beslut om 
detta fattas med 4/5 majoritet vid vardera av två på varandra följande ordinarie 
årsmöten. 



Innan upplösning ska möjligheten av sammanslagning med ett eller flera intillig-
gande landskapsförbund eller läns-/regionsomfattande föreningar/organisationer 
undersökas. 
Detta gäller både material och ekonomiska tillgångar. 
Vid sammanslagning skall förbundets ekonomiska tillgångar gynna folkmusiken i 
Blekinge, gärna barn- och ungdomsverksamhet.  
Om sammanslagning inte är möjlig övergår förbundets tillgångar till riksförbundet 
(SSR) och material deponeras i Folkrörelsearkivet Blekingearkivet.  
Plan för upplösning/sammanslagning skall föreslås vid det första årsmötet, beslut 
om upplösning/sammanslagning fattas på nästa årsmöte.  

Blekinge Spelmansförbund bildades den 26 februari 1950. 
Förbundets stadgar antogs vid årsmötet 27 mars 1977.  
En vidare utveckling av dessa stadgar gjordes 1987. Beslut om stadgeändringar fattades 
en första gång vid höstmötet 25 oktober 1987, ett andra och slutgiltigt beslut fattades 
vid förbundets årsmöte 19 mars 1988.  
Ytterligare en omarbetning av stadgarna är gjord under 2008 – 2009 vilket resulterade i 
dessa stadgar. Beslut om dessa är tagna först på årsmötet 2009-03-15 samt på ett med-
lemsmöte 2009-09-26.  
2023 görs ytterligare en mindre revision av stadgarna som i många stycken bara är för-
tydliganden. Första beslut om denna ändring är tagen vid årsmötet 2023. 


	Årsmöte med Blekinge spelmansförbund 2023-03-19 på Karlshamns museum

