VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Bohusläns Spelmansförbund avger härmed följande Verksamhetsberättelse för år 2016.
Styrelsen har under året bestått av Lotta Johansson ordförande, Inger Blom
sekreterare, Erling Joachimsson kassör, Anki Lövgren och Bjarne Lantz ledamöter.
Ersättare i styrelsen har varit Agnes Casimir-Lindholm samt Lotta Karlsson som utsågs av styrelsen
till ersättare i styrelsen den 22/5–16.
Årsmötet hölls på Bohusläns museum lördagen den 5 mars. Vid mötet deltog 30 stycken av förbundets
medlemmar. Efter årsmötet lärde Agnes Casimir-Lindholm ut Orustlåtar till oss.

2016 års verksamhet:
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5 mars Årsmöte för Bohusläns Spelmansförbund och spelträff med Agnes Casimir-Lindholm,
riksspelman på Orustlåtar.
19 mars Spelmansstämma i Lundby Hembygdsförening.
2 april Spelträff i Krokstrands folketshus med mycket nordbohuslänskt och en liten
kulturhistorisk ”vandring” i stenriket Krokstrand.
13 april Spelträff med Lennart Mellgren, Lundby Hembygdsförening. 26 deltagare.
23 april Kom och spela. – musikdag med spelmansstämma och ungdomskurs i Bokenäs
bygdegård. Ungdomskurs med 19 deltagare. Ledare Helen Stark och Sabina Henriksson.
7 maj Durspelsträff, Resteröds gamla skola. 25 deltagare.
14 maj Slottsskogsstämman.
28 maj Askerödstämman.
18juni Spelträff med buskspel vid Fiskebäckens sten och konsert för allmänheten.
2 juli Spelmansstämma Myckleby, Orust.
30 juli Musikstämma på Bräcke, Tjörn.
4–7 augusti Uddevalla Folkmusikfestival.
Även i år var det förbunden själva som drev festivalen med ekonomiskt stöd från Regionen,
Uddevalla kommun och Vuxenskolan. Både första och sista söndagen under festivalen var det
konserter i samarrangemang med Svenska Kyrkan. Fredagen var konsertkväll och vi fick
lyssna till Jenny Gustavsson/ Hans Kennemark samt Lisas. Lördagen var det
spelmansförbundens dag på Bohusläns museum. Dagen startade med låtkurs under ledning av
Einar Hansander, Margareta Martinsson och Fredrik Persson. 17 deltagare. Mia G. Ådin och
Folke Corneliusson och Mats Berglund hade låtkurs som även de lockade 17 deltagare. 10
deltagare passade på att sjunga med Carin Funseth. 14 deltagare var på Workshop med
TAXIMI som spelar genuin grekisk folkmusik. Ungdomskurs med Helen Stark och Pernilla
Stendahl lockade 5 unga musiker som bjöd på en kort konsert före Allspelet. Dans med
Ungdomsringen under ledning av Martin Lundborg, 8 dansare. Vi fick lyssna till
barnföreställningen ”Äventyr och Resfeber” som lockade 10 barn och dubbelt så många
vuxna. ”Hugget i sten” framfördes på Hyllan av Kristin Svensson och Clara Hållén. 55 i
publiken. Under dagen var det även buskspel runt om på museet och Allspel lett av Inger
Blom och Per Oldberg med 40 talet spelmän på scen. Även Ranrike gjorde ett framträdande på
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hyllan som 35 personer lyssnade till. På kvällen var konsert med Mia G Ådin, Folke
Corneliusson och Mats Berglund samt TAXIMI. Och efter det var det dans i hörsalen och
folkmusikpub i museets restaurang och här uppträdde spelmanslag och spelmän från regionen.
Så väl i folkmusikpuben som på dansgolvet var det bra uppslutning under kvällen.
4 september Spelmansstämma på Bondensdag, Backamo
24 september Durspelsträff i Kärna, trevlig stämning med 42 spelmän som deltog.
19 oktober Spelträff med Lennart Mellgren på Lundby Hembyggdsförening, en uppskattad
spelträff som 26 spelmän deltog i.
19 november Spelträff i Hällevadsholm med Anna-Lena Wåhlstrand, Lars Ahlberg och
Pernilla Stendahl. Välplanerad spelträff som lockade 31 spelmän.

Dokumentation
Sedan 2014 väljs ingen dokumentationsgrupp utan förbundet vill stötta de personer och grupper som
håller på med dokumentation kring folkmusik i Bohuslän. Och vi uppmanar alla som har något projekt
på gång att ta kontakt med styrelsen.
Ungdomsverksamheten.
I syfte att bilda ett nätverk för folkmusikintresserade ungdomar i Bohuslän med omnejd finns
Facebookgruppen BUS – Bohusläns Unga Spelmän som i dag har 114 medlemmar i varierande ålder.
Under året har vi bidragit med ersättning så att tre ungdomar har åkt på Etnolägret i Rättvik.
Samt anordnat ungdomskurser i samband med Kom och Spela och Uddevalla Folkmusikfestival.
BSF har även stöttat projektet Västra Låtverkstan som är en ungdomskurs för folkmusikintresserade
mellan 15 och 20 år. Västra låtverkstan är en förening som bildades 2012 och som huvudsakligen
arbetar med helgkurser och spänner över ett antal helger under läsåret och avslutas med en flerdagars
turné runt om i regionen. Under läsåret 2015–2016 var det 15 deltagare varav tre från Bohuslän.
Bohusläns Spelmansförbunds hemsida och sociala medier
Vår hemsida på internet (www.bohslansspelmansforbund.se) lades ut första gången den 20 mars 1999.
Under 2015 slutade den att fungera.
I maj 2016 startades en ny sida, med samma namn. Där finns kontaktuppgifter till styrelsen,
förteckning över noter mm som vi säljer och information om spelmansstämmor och andra evenemang.
Bohusläns Spelmansförbund finns även med en sida på Facebook och här lägger vi fortlöpande upp
information om spelträffar mm. Det är 122 som följer oss där.
Hemsidan sköts nu av Lotta Karlsson från Göteborg
(nås på webmaster@bohuslansspelmansforbund.se).
Årsstämma i Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
Stämman 2016 var förlagd till Västerås, från Bohusläns Spelmansförbund deltog Anki Lövgren. SSR:s
styrelse beviljades ansvarsfrihet och till ordförande valdes Margaretha Mattsson, Dalarnas
spelmansförbund, på 1 år. Medlemskapet i Sveriges Spelmäns Riksförbund är höjt från 50:- till 80: per/medlem för landskapsförbunden, vilket för oss i Bohusläns Spelmansförbund innebär en årlig
avgift på ca 12800: - till Sveriges Spelmäns Riksförbund. 	
  
För de som är intresserade finns SSR:s årsmötesprotokoll att läsa på SSR:s hemsida.	
  
http://www.spelmansforbund.org/
Genom medlemskapet erhåller samtliga medlemmar i Bohusläns Spelmansförbund bl. a tidningen
Spelmannen 4 gånger/ år.	
  
Plats och tid för SSR:s årsstämma 2017 är 1–2 april i Skellefteå.	
  

Medlemsantalet inom Bohusläns Spelmansförbund har minskat de senaste åren och antalet
medlemmar uppgår vid årsskiftet 2016/2017 till 161 stycken. (Föregående år184 stycken).
Folkmusik i Väst (FIV)
är den paraplyorganisation som bildats för att Västra Götalandsregionen ska ha en kontaktyta mot
spelmansförbunden i regionen.
FIV höll sitt årsmöte iden 19 mars på Uddevalla Museum. Från och med 2016 hade FIV erhållit ett
långsiktigt verksamhetsstöd och som innebär att förbundens verksamhet räknas in i regionens
kulturella infrastruktur. Stödet uppgår till 300 000 kr/år. Som motprestation har FIV att förhålla sig till
2 övergripande mål
1) Verksamhetens regionala roll för att vidga deltagandet skall stärkas, d.v.s. förbunden skall driva
aktiviteter och insatser för att nå och angå fler invånare
2) Förbundens regionala roll för att utveckla kapaciteter genom samverkan skall stärkas. Här innefattas
samverkan med andra aktörer, aktiviteter för att dels bättre utnyttja teknik dels öka
internationaliseringen
Vid årsmötet i Bohusläns Spelmansförbund skall det utses en ordinarie styrelserepresentant samt en
ersättare och en revisor till FIV.s styrelse som tillsätts vid dess årsmöte den 18 mars 2017 på Vara
folkhögskola.
Vid årsmötet 2016 avgick Bjarne Lantz som ordförande och efterträddes av Per Oldberg från
Västergötlands Spelmansförbund
Styrelsearbetet
Styrelsen i Bohusläns Spelmansförbund har under verksamhetsåret 2016 haft 9 protokollförda möten
varav 6 varit telefonmöten. Utöver detta har styrelsen i samarbete med enskilda medlemmar i
förbundet arbetat för att stödja och utveckla förbundets verksamhet. Kontakterna med
spelmansförbunden i Dalsland och Västergötland är som tidigare goda och organiserade genom FIV.
Verksamhetsplan samt Spelträffar och stämmor 2017:
Alla spelträffar och stämmor är ännu inte fastställda och ändringar kan komma att ske.
Nedan finner Du vad, vi hittills fått kännedom om. Tag fram almanackan och boka in dagarna:
13 feb 18.30 Spelträff i Gillestugan Uddevalla.
4 mars 10.30 Årsmöte på Bohusläns museum med fika och efterföljande spelträff, så glöm inte att ta
med instrument! Joar Skorpen, riksspelman, boende på Orust kommer att fördjupa oss i musiken från
Ytterby och Björlanda under eftermiddagen. Vi håller på till kl 16.00.
1 april 17.00 Spelmansstämma med Hisingens spelmanslag i Lundby Hembygdsförening. Mat och
fikaservering. Inf. Anki Lövgren 0704-71 54 80
5 april 18.30 Bohuslänsk spelträff med Lennart Mellgren, Lundby Hembygdsförening, Göteborg. BSF
bjuder på fika.
8 april Spelträff hos Mia G Ådin i Gårdemyr, Grebbestad. Fikaservering.
21–22 april Kom och spela – musikdagar som i år har Smålandstema där Magnus Gustafsson och
Anders Svensson håller i två spelkurser för det vuxna. Magnus är nybliven professor på polskans
historia och kommer föreläsa om sitt arbete med insamlandet av material, spela låtar och berätta
anekdoter. Naturligtvis blir det massor av buskspel, framträdande, slöjd, massor med god fika och ett
underbart umgänge i Bokenäsets Bygdegård.
Det blir även Ungdomskurs med bla Sabina Henriksson och Josefine Persson. Inf. Helen Stark, 0522 –
865 04
29 april Durspelsträff Resteröds gamla skola

27 maj Askerödstämman 40 år!
Mer information kommer! Studieförbundet Vuxenskolan 010-330 09 00
1 juli 13.00 Spelmansstämma på Myckleby hembygdsgård. Info Sven-Åke Stark 0522-865 04
29 juli 13.00 Musikstämma på Bräcke, Tjörn. Allspel, Buskspel, scenframträdanden samt
Kaffeservering, lotter och Loppis. Allspelsövning från 12.15. inf. Per och Agneta Arkelsjö, 0304691369,0730-771897
4–6 augusti Planerar vi för Uddevalla Folkmusikfestival. I år kommer det att bli i något förändrade
former och det finns behov av en arbetsgrupp för att festivalen ska bli sådan som vi vill ha den. Mer
info Lotta Johansson 073-923 35 00
3 september Spelmansstämma Bondens dag, Backamo.
Höstens program är ännu inte klart.

Ljungskile den 18 januari 2017
Lotta Johansson
Ordförande Bohusläns Spelmansförbund
Forshälla Strand 142, 459 94 Ljungskile. 0522-201 14
e-post: lottastrand@live.se	
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