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Kallelse till årsmöte i
Inför årsmötet
Östergötlands Spelmansförbund 2006
Lördagen den 18 mars 2006 , Ringarums Värdshus

Cirkatider för dagen
14.00
15.00
16.00
18.00
19.30

Samling med allspel och i små eller stora grupper
Kaffe med fralla
Årsmötesförhandlingar
Middag
Allmänt samkväm med buskspel o. dyl.

För anmälan till middagen och information kontakta Ann-Gerd Jildell på telefonnummer
011-14 72 05 senast söndagen den 12 mars. Middagen kostar 148 kr och inkluderar smör,
bröd, dryck och kaffe på maten. Vill Du ha vegetariskt så ange det vid anmälan. Starkare
dryckesvaror finns att köpa (ingår ej i maten)

Förslag till dagordning

1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
3. Har årsmötet sammankallats stadgeenligt?
4. Fastställande av dagordning
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, prel utgåva se sid 2
7. Föredragning av styrelsens ekonomiska redogörelse, prel utgåva se sid 4
8. Revisionsberättelsen
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av styrelse och funktionärer
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Fastställande av budget, preliminär utgåva se sid 3
13. Övriga frågor

OBS!

Styrelsen förutsätter att Du har med dig detta medlemsblad till årsmötet! Inga
extra kopior av dagordning osv kommer att tas fram till detta möte (spar både
tid och pengar).

I början av januari meddelade vår kassör att
han inte vill bli omvald i den befattningen.
Däremot kan han tänka sig att gå in som
styrelseledamot. I mitten av januari fick
valberedningen ytterligare en avsägelse,
nämligen från vår ordförande som inte står
till förfogande för omval till styrelsen.
Valberedningen behöver hjälp att hitta
nya kandidater och vill därför uppmana
medlemmarna att höra av sig med förslag.
Det är förstås även välkommet att föreslå
sig själv.
Ring till Brita Ehlert 011-166717 eller
undertecknad 011-121410.
Tack på förhand!
För valberedningen Lennart Andersson

Spelkurs

Den 22 april 2006 anordnar Östergötlands
Spelmansförbund en låtspelskurs i Värmlandslåtar och Finnskogspols. Den äger
rum på Globenteatern i Linköping mellan
klockan 10.00 och 16.00 med en timmas
lunchpaus. Lärare är storspelmannen Mats
Berglund, Arvika.
Kursavgifen är 300 kronor som betalas
på kursen. Mats kan ta högst 20 elever på
denna kurs!
Sista anmälningsdag är den 31 mars
2006.
Anmälan till:
Jan-Erik Karlsson
Grengatan 58, 589 55 Linköping
Telefon: 013-15 68 78
E-mail: jan.anita@telia.com

Östergötlands Spelmansförbund
Verksamhetsberättelse för år 2005
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Representanter i stämmokommittén
Jan-Erik Karlsson
Bengt Tillman
Styrelsen
Styrelsen har under 2005 haft 9 protokollförda sammanträden varav 7 efter
årsmötet.
Medlemmar
Enligt medlemsregistret har Spelmansförbundet 245 medlemmar vid årsskiftet
2005-2006.
Spelgrupper
• Björnligan i Linköping och Mjölby
• Filidur i Linköping
• Folklekarne i Norrköping
• Getingen i Finspång, Linghem och
Norrköping
• Gnid och Drag i Söderköping
• Hemgårdens spelmän i Norrköping
• Klintetten
• Klockrike Kapell i Borensberg, Klockrike och Motala
• Linköpings Nyckelharpor
• Låtande Tjejer i Linköping
• Mer Luft i Bälgen i Linköping och
Mjölby
• RAJ
• SKRAJ
• Tvärdraget och Sockna Kjoltyg i Åtvidaberg
• Per Eckerbom band
• Gubbgung
Styrelsen konstaterar att spelandet i mindre
grupperingar är en för föreningen mycket
väsentlig del av verksamheten.

Försäljning
Under året har notmaterial, utöver postleverans, försålts vid spelmansstämman i
Gamla Linköping och under Linköpings
folkmusikfestival. De verk som främst efterfrågats är Wiedes visor, Öschöttske visor
(särskilt del 3), 100 låtar från Östergötland,
Styrlanderlåtar, Sommalåtsboken.
Därutöver enstaka exemplar av Tuve
Carlsson låtar, Lasse i Svarvens häfte, Pelle
Forshäftet.
Det ekonomiska utbytet framgår av den
ekonomiska redovisningen.

Spelmansstämmor
Östergötlands Spelmansförbund har
målsättningen att i samverkan med hembygdsföreningar och andra arrangörer uppmuntra och stödja lokala arrangemang inom
folkmusiken, framför allt i Östergötland.
Detta sker först och främst genom att man
i samarbete med Folkungagillet anordnar
en årligt återkommande spelmansstämma
i Gamla Linköping. År 2005 samverkade
Folkungagillet och Spelmansförbundet också med Folkmusik i Linköping. Det torde
vara befrämjande för Spelmansförbundets
verksamhet att vidareutveckla samarbetet
med Folkmusik i Linköping.
Detta år var Ola Bäckström inbjuden
artist till stämman. Han konserterade, lärde
ut låtar samt spelade till dans.
Ett uppskattat evenemang var Finliret i
Kapellet där Pelle Björnlert, Erik Pekkari
och gruppen Sågskära framträdde.
Bland andra folkmusikarrangemang där
Spelmansförbundets medlemmar medverkat och som Spelmansförbundet hjälpt till
att marknadsföra kan nämnas
• Midvinterblotet i Skärkind
• Spelmansstämman i Kisa
• Spelmansstämman i Tjällmo
• Krysanderstämman
• Spelmansstämman i Linköping
• Hembygdsdagen i Vånga
• Spelmansstämman i Bråbo
• Folkmusikfestivalen i Linköping
• Spelmansstämman i Östbjörka m fl
Ungdomsverksamhet
Spelmansförbundet tackar för de behjärtade insatser som Lisa Hellsten gjort detta
år 2005 enskilt eller i samverkan med Rune
Persson och Christer Samuelsson genom att
anordna ett sommarläger under en vecka på
Östgötagården i Rimforsa. Lägret finansierades genom deltagaravgifter och under
tidigare år genom bidrag från RUM.
Sid 

Det vore bra om årsmötet kunde uttala sig
om önskvärdheten av stödja denna ungdomskurs ekonomiskt.
Medlemmar i Spelmansförbundet gör betydande insatser för att främja folkmusiken
inom sitt yrkesverksamma liv som fiollärare.
Här kan särskilt nämnas Christer Samuelsson och Rune Persson
Också på privat initiativ görs betydande
insatser. Här skall främst Lisa Hellstens
entusiasmerande arbete med ungdomsgruppen ÖsUpp nämnas.
Andra aktiviteter
Det är angeläget att lära ungdomar att spela
vår musik men också äldre vill gärna pröva
på detta.
I folkuniversitetets regi har Birgitta
Lundin och Hans Norberg under flera år
bedrivit undervisning för blandade årsklasser. ÖSF tackar för detta arbete i det
fördolda.
Under året har också spelträffar för alla
medlemmar anordnats, med begränsad
framgång.
Styrelsen avser dock att fortsätta detta
projekt i förhoppning att få ett större antal
deltagare.
Stipendier
Östergötlands Spelmansförbund förfogar
över två stipendiefonder, vilka enligt givarna
kan användas på följande sätt:
Krysanderfonden:
Donationen var från början 50 000 kronor
och given genom testamente som dagtecknats den 12 oktober 1976 och ingivits till
Motala tingsrätt den 30 maj 1986 (nr 136)
”Avkastningen skall årligen utgå till en
eller flera Spelmansförbundet föreslagna
och inom länet verksamma personer, som
utövar folkmusik eller folksång, komponerar, tonsätter, gör uppteckningar eller
upptagningar av sådan musik och som visat
stort intresse för denna.”
Weine Hults fond:
Donationen var enligt gåvobrevet 100 000
kronor. Enligt gåvobrevet skall avkastningen från fondmedlen användas till stipendier
för yngre lovande spelmän i förbundet.
I gåvobrevet överlåtes åt styrelsen för
Östergötlands Spelmansförbund (ÖSF)
att närmare precisera hur avkastningen
skall användas.
Styrelsemöte i april månad 1999 beslutade
följande:
”Yngre spelmän” är ungdomsmedlemmar i ÖSF. Enligt gåvogivarens muntligt

framförda önskan skall stipendier företrädesvis ges till ungdomar som har deltagit i
ÖSF kurser.
”Lovande” är den ungdomsmedlem som
visat sig ha talang och intresse för folkmusikutövande.
Summan av årligen utgivna stipendier
bör vara 90% av föregående års avkastning.
Dock kan medel sparas till nästföljande
år för ändamål som kräver större utbetalning.
Enstaka år kan upp till 100% utdelas
men regleras skillnaden mot efterföljand
års utdelning.
Stipendium kan ges:
1. för deltagande i spelkurs eller stämma
arrangerad av ÖSF
2. för deltagande i kurs arrangerad i annans regi
3. till annat ändamål som styrelsen anser
omfattas av gåvobrevet
Utan ändring av detta styrelsebeslut
har styrelsen 2005 beslutat att en del av
avkastningen årligen skall användas för att
balansera inflationsförluster så att fonderna
kan behållas på en ursprunglig nivå.
Detta år har styrelsen bestämt att tilldela Eric Hammarström ett stipendium ur
Krysanderfonden, stort 3 000 kronor, för
betydande forskningsinsatser om folkmusiken i Östergötland.
Ett ungdomsstipendium, stort 1 000 kronor vardera ur Krysanderfonden, tilldelas
Elina Heimi, Stina Carlsén och Moa Knutsson för goda framsteg inom folkmusiken.
Arkivet
Arkivet finns hos och handhavs av Hans
Norberg i Sturefors.

ÖSTERGÖTLANDS
SPELMANSFÖRBUND
Budget 2006
Preliminär oreviderad
2004

2005

2005

2006

Utfall

Utfall

Budget

Budget

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

26 930,00

25 605,00

26 000,00

26 000,00

Deltagarintäkter

33 963,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Bidrag Landsting(Östsam)

0,00

0,00

Övriga bidrag(RUM)

2 160,00

0,00

0,00

0,00

Materialintäkter

7 573,00

2 949,00

6 000,00

4 000,00

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

-

3 103,00

959,80

1 000,00

1 000,00

73 729,00

29 513,80

33 000,00

31 000,00

Verksamhetskostnader
Östgötaspel/Östgötapolskan
kursarvoden inkl.skatt o soc.avg.
Förtäring kurser
Hyror tillfälliga

1 001,00

996,00

2 000,00

1 500,00

22 986,00

0,00

0,00

0,00

7 168,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 930,00

Hyror fasta

4 632,00

Skattefria bilersättningar

8 143,00

4 854,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

Kontorsmaterial,Data

5 329,00

1 907,80

3 000,00

2 000,00

Porto

7 393,50

9 565,93

8 000,00

10 000,00

560,00

135,00

1 500,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

1 913,00

1 000,00

2 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00
500,00

Frakt transport resor

Representation/gåvor
Marknadsföringskostnader
Möteskostnader
Stämmokostnader
Övriga förvaltningskostnader

6 000,00

460,00

449,50

500,00

1 015,00

0,00

0,00

0,00

Övriga föreningskostnader

826,20

803,00

500,00

500,00

Andra kontanta ersättningar

180,00

0,00

0,00

0,00

Övriga kostnadsersättningar

110,00

0,00

2 000,00

0,00

inköp böcker,material

Ekonomi
Den ekonomiska redovisningen ges i den
bifogade balans- och resultaträkningen.
Intäkterna består av medlemsavgifter och
intäkter från försäljning.

Lämnade bidrag

Ökning skuld Krysanderfond

-6 236,00 -

-6 000,00

Linköping den 18 mars 2006

Ökning skuld Weine Hult fond

-1 295,00 -

-1 300,00

utbet.skuld till ungdomskursen

1 726,00

Jan-Erik Karlsson
Rune Persson
Jan Andersson
Ingrid Ährlin
Per Jensen
Anders Lindman
Sven Lönnqvist
Jan-Åke Sallermo

1 200,00
1 200,00

Summa verksamhetskostnader

2 236,00

2 493,00

6 000,00

4 000,00

71 538,20

27 749,23

31 500,00

30 900,00

Ränteintäkter

7 531,00

3 742,00

7 500,00

Avskrivning varulager

2 496,00

-1 000,00

-1 000,00

Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner
Redovisat resultat
Norrköping 2006-02-02
Jan Andersson

Sid 

0,00
-3 742,00

0,00

-3 309,00

-4 742,00

-8 300,00

6 412,80

764,57

700,00

ÖSTERGÖTLANDS SPELMANSFÖRBUND
BALANSRAPPORT 2005-12-31
TILLGÅNGAR
Maskiner och inventarier
Lager
Fordringar
Medlemsavgifter
Notförsäljning
Upplupen kupongränta fonder
Summa fordringar

Ing.balans

0,00
60 000,00

Utg.balans

0,00
59000,00

0,00
1510,00
6224,00
7734,00

0,00
0,00
3041,00
3041,00

Långfristiga(bundna) placeringar, Fondmedel
Företagarkonto
Bankmedel Krysander
värdepapper Weine Hult
Summa Långfr. Placeringar, Fondmedel

15608,00
49160,00
104882,00
169 650,00

20152,00
49993,00
109453,00
179 598,00

Likvida medel/Kortfr. Placeringar
Övriga bankräkningar
Postgiro
Kassa
Summa Likvida Medel
SUMMA TILLGÅNGAR

448,25
64596,63
0,00
65 044,88
302 428,88

448,25
52250,00
560,44
53 258,69
294 897,69

70 468,82
6412,80
76 881,62

76881,62
764,57
77 646,19

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, RESERVERINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Redovisat resultat
Totalt Eget Kapital
Avsättningar Fonder
Krysanderfond
Avsättning stipendier
Weine Hults stipendiefond
Avsättning stipendier
Summa Avsättningar Fonder

175 874,00

50073,00
7133,00 varav 2133 kr från 2005
121425,00
4008,00 varav 2008 kr från 2005
182 639,00

Reserveringar
Reservering kursverksamhet
Reservering samarrangemang
Summa Reserveringar
Summa Reserveringar+Avsättningar

200,00
8800,00
9 000,00
184 874,00

200,00
8800,00
9 000,00
191 639,00

-1440,00
17084,00
15 644,00

-3505,00
9751,00
6 246,00

310,00
483,26
793,26

130,5
0
130,50

Leverantörsskulder

24236,00

19236,00

Summa leverantörs- övriga skulder,intressenter
Summa Eget Kapital, reserveringar, skulder
och avsättningar fonder

40 673,26

25 612,50

302 428,88

294 897,69

53811,00
122063,00

Skulder
Skulder intressenter
Avräkning SSR
Avräkning Folksam
Summa Skulder Intressenter
Övriga Skulder
medlemsavgifter och SSR för år,2004
Övriga skulder
Summa övriga skulder

Norrköping 2006-02-02
Jan Andersson

Sid 

Sjuttonde Mid- Avgång
Efter ett par år som ordförande har jag
vinterblotet i
bestämt mig för att det är dags att sluta.
När jag blev vald var det ett krisläge för
föreningen,
man hade inte haft någon ordNorrköping
förande det senaste året. I det läget kunde
Så var det då dags för Norrköpingsgruppen
Folklekarne`s sedvanliga spel och danskväll,
Midvinterbloten. Det är sjuttonde gången
som samling sker till en kväll fylld av vin,
kvinnor och sång, nävars mat, dans och
musik ska det vara.
Årets mat-tema var Uppland. Det var en
god och smakrik anrättning som påstods
ha sitt ursprung just i den Uppländska mat
traditionen. Allt detta goda komponerat av
vår huskock, Herbert Foster.
Att det inte var en tillfällighet förstod vi
när den, som vanligt, hemliga gästen presenterades. Ett åttital församlade festlystna
fick, till sin glädje, se Henry Wallin kliva
fram på scenen. Den trogne traditionsbäraren från Norra Roslagen i Uppland. Han
spelade upp ett mycket fint program av
låtar från trakterna kring Valö i Uppland.
Mitt när stämning var som bäst, började
plötsligt gubben steppa. Med förvåning
konstaterade vi att den snart 78-åriga Henry
Wallin utan svårighet framförde en stepp,
delvis samtidigt som han spelade. Det var
imponerande att se denna spensliga man
i full aktion spelande, sjungande, berättande och steppande. De sista låtarna på
programmet fick Kurt Ehlert ynnesten att
sekundera till.
Därefter tog spellistan över. Det var idel
ädla spel-män och -kvinnor som med fint
spel lät de danssugna jobba sig svettiga.
Speciellt vill jag nämna ÖsUpp – Östergötlands spelmansförbunds ungdomsgrupp
under ledning av Lisa Hellsten, som svarade
för en mycket entusiastiskt och inspirerat
inslag.
Det var många spelsugna under kvällen
och det blev ett grannlaga uppdrag för Brita
Ehlert att få ihop det här med speltider för
alla, minsann inte så lätt.
En ytterligare svår sak är att få till samordning mellan spel och danstillfällena i
Östergötland. Samma kväll hade också
FiL, Folkmusik i Linköping, ett bra arrangemang. En krock som väl inte är bra för
någon när det är så nära geografiskt.
Som avslutning vill jag, som tolk för
många, framföra mitt tack till gruppen i
arrangörsföreningen Folklekarne som har
dragit årets festlighet i hamn och gett oss
andra en härlig kväll.
Jan-Åke Sallermo, Norsholm

jag inte neka att ställa upp och åtaga mig
uppdraget. Jag var väl medveten om att jag
inte skulle bli långvarig på posten.
Mina kvalifikationer räckte väl till för att
klara de representativa och administrativa
uppgifter som åligger en ordförande. De
räcker dock inte till för att ta hand om den
väsentliga uppgiften, nämligen att ta hand
om den östgötska folkmusiktraditionen.
Så här i efterhand så förundrar det mig
att föreningen till ordförande kunde välja
en överårig, dragspelande stockholmare till
ordförande. Jag tycker att östgötarna skall ta
hand om sin egen tradition och inte anlita
en ”utomstående” som mig för uppdraget.
Personer som kan traditionen råder det
ingen brist på.
Jag får emellertid tacka alla för det stöd jag
fått i min verksamhet – det har varit stort
och som jag ser det inte helt välförtjänt.
När jag nu avgår så vill jag tacka alla som
stött mig.

Så till något allvarligare

Det har visat sig att det är svårt att rekrytera funktionärer till föreningen. Det är
naturligtvis dödsstöten för en förening om
man inte kan rekrytera medlemmar som
är villiga att arbeta för föreningen. Kan
man inte det så är det dags att ifrågasätta
föreningens existens.
Privatlivet tar säkert sin tid, familj, sommarstugor arbete mm, men jag har mött
många medlemmar som arbetat för föreningen men som inte för sitt liv skulle vilja
göra om erfarenheten.
Varför? Ja, de har alla fått så mycket
kritik för sitt ideella arbete, ja till och med
rena utskällningar från andra medlemmar,
att de inte vill utsätta sig för detta någon
mer gång. Det vill synas som att det finns
en handfull medlemmar som är benägna
att vara överkritiska och därigenom sårar
arbetande medlemmar på ett ohyfsat, ja till
och med sårande sätt.
Det får till följd att det blir svårt att
engagera medlemmar i arbetet för föreningen. .
Man borde tänka på Tomas Thorilds visa
ord i En kritik över kritiker
”Ingen ting göres för sina fels skull utan
för sitt värdes skull.”

Sid 

Alltså diskutera gärna men såra inte Dina
kamrater i föreningen och om du har synpunkter om hur föreningen skall skötas, erbjud Dig då att ta jobb som funktionär och
visa i handling hur det hela skall skötas.
Framförallt var generös i Din bedömning
av funktionärernas arbete.
Med kamratlig hälsning
Janerk

Vadå, jag??

Inom en förening som Östergötlands Spelmansförbund är det viktigt att informationen flödar fritt i många riktningar. Dels är
det en demokratisk fråga, och dels är det
självklart roligare att verka i en förening där
man känner sig insatt och informerad.
För större frågor finns förstås årsmöte
och andra föreningsmöten. Men, det finns
massor med information som inte hör
hemma i dessa sammanhang, men som
ändå skulle uppskattas av medlemmar. Jag
tänker t.ex. på små korta rapporter från
spelträffar, en skivrecension, allt detta
som berikar spelmanslivet och som gör
att varje medlem känner sig insatt i hela
föreningen.
Nu går det knappast att peka ut en person
som skall åka runt och teckna ner allt detta
intressanta. Alla jobbar ideellt i föreningen,
ingen har den tiden.
Vad göra? Jo, alla ni medlemmar är mer
än välkomna med långa eller korta notiser
om något som ni vill berätta för andra
medlemmar. Det behöver inte vara något
dramatiskt eller revulotionerande!
Det finns inga som helst krav på att
”kunna skriva”. Det är redaktörens uppgift
att putsa till texterna!
Med hopp om att få in massor med notiser så att vi speglar hela föreningen!
Sven Lönnqvist, redaktör

Om adressaten saknas returneras till
Östergötlands Spelmansförbund
c/o Sven Lönnqvist
Vasavägen 11
582 20 Linköping

B

Föreningspost

Kalendarium
Folkmusikaktiviteter i Östergötland och angränsande områden
Lördag 18 februari

Onsdag 1 mars
Lördag 4 mars
Lördag 4 mars
Lördag 18 mars
Lördag 1 april
Onsdag 12 april
Lördag 22 april
Lördag 22 april
Onsdag 3 maj
Tisdag 6 juni

Allspel/Gruppspel i Stolplyckans Café och kulturlokal på föreningsgatan 15.00 till ca 22.00.
Spela tillsammans i stora eller små grupper, ät medhavd matsäck och ha trevligt. Ingen kostnad,
ingen föranmälan - bara kom som du är!
OBS! Egen mat och dryck, kaffe och alla tillbehör tas med! För mer information och vägbeskrivning
kontakta Miriam Berger, 013-12 47 77.
Folkmusikcafé kl 19, Hemslöjdsgården
Gammeldanskväll i Östra Husby Bygdegård kl 19. Arrangörer Folklekarne samt Gnid och Drag
Sofia Karlsson sjunger Dan Andersson kl 19, Missionskyrkan, Drottninggatan
Årsmöte Östergötlands Spelmansförbund
Spel- och Dansträff kl 12-24, Borghamns vandrahem
Folkmusikcafé kl 19, Hemslöjdsgården
Låtspelskurs i Värmlandslåtar och Finnskogspols med Mats Berglund i Globenteatern kl 10-16.
Anmälan till Jan-Erik Karlsson, 013-15 68 78
Öppen Scen till dans, kl 19, Globenteatern
Folkmusikcafé kl 19, Hemslöjdsgården
Spelmansstämma kl 12 på Hembygdsberget, Ringarum. Avslutas med Nationaldagsfirande i kyrkan
kl 18. Kontakta Per Rosenqvist, 0121-300 06

Till sist...

En brudmarsch från ett nothäfte efter G A Gustavsson, spelad av Pelle Forss Östgöta Spelmän. Skall spelas lugnt och värdigt.

1.

2.

Skicka gärna in uppgifter på evenemang och aktiviteter som du tror kan intressera Östgötaspels läsare till
redaktor@ostgotaspel.com!
Ta även en titt i kalendariet på vår hemsida, www.ostgotaspel.com, så får du de allra senaste uppdateringarna.
Har du ett evenemang du vill annonsera om på hemsidan, skicka e-post till bjorn@ostgotaspel.com.
Sid 

