
 

  

Dagordning för digitalt årsmöte i Södermanlands spelmansförbund den 13 mars 2021  

  

Parentation över avlidna medlemmar  

  

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning  

2. Frågan om mötets behöriga utlysande  

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  

4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare  

5. Verksamhetsberättelse för år 2020  

6.a Kassarapportför år 2020  

6.b Revisorernas berättelse  

6.c Fastställande av balansräkningen  

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen  

           

           

8. Val av:    mandattid:  i tur att avgå:  Kvarstår 

Förbundsordförande  1 år  Linnea Mason   

Styrelseledamöter:  2 år  Christina Frohm Ulf Lundgren 

    2 år  Adela Björn   Klara Holstad   

    2 år  Torbjörn Rydberg   

  
2 år     Victoria Eriksson  

         

Suppleanter:    1 år  Emma Tjernström   

    

Revisorer för förbundet och 

fonderna    

1 år  Lars Wennerholm   

 1 år   Annelie Sandell   

 1 år  Ingmarie Rapp    

Revisorssuppleant  1 år  

  

Christer Odén   

Redaktionskommitté:  1 år  Ulf Lundgren   

Redaktionskommitté:  1 år  Birgitta Stenberg    

Redaktionskommitté:  

  

1år  Kerstin Lanbeck-Vallén    

Valberedning:   2 år Ann-Marie Wadman   

Valberedning:   2 år Anita Lönngren   

Valberedning:   2 år    

    

  

     

Webadministratör   

  

1 år     

Arkivansvarig   1 år  Kerstin Lanbeck -Vallén   

         

  

9 a. Verksamhetsplan 2021  

9 b. Fastställande av budget för 2021. Medlemsavgift för 2022. Styrelsen föreslår oförändrad avgift. Avgift för 

ungdom 50 kr till och med det år man fyller 25.   

  

10. Hedersledamot och Stipendiat        

  

11. Övriga frågor  

  

12. Avslutning  



 
 

Verksamhetsberättelse för Södermanlands 
spelmansförbund år 2020 
 

 
 
 

 

Inledning 
Ännu ett verksamhetsår har genomförts i Södermanlands spelmansförbund. Styrelsen har 
haft åtta protokollförda möten under året, varav de flesta digitalt. Året har förstås även för 
oss präglats av den rådande pandemin.  
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Linnea Mason Flen 
Vice ordförande  Adela Björn  Örebro 
   
Sekreterare:   Christina Frohm Sollentuna 
Kassör:   Klara Holstad  Vingåker 
Ledamöter:   Ulf Lundgren  Södertälje 
   Torbjörn Rydberg Lindsund, Oknö 
   Victoria Eriksson Eskilstuna 
Suppleanter:   Lars Wennerholm Eskilstuna  

Emma Tjernström Katrineholm 
    
 
Hedersordförande:  Arne Blomberg Linghem 
 
 
 
 

Medlemmar 
Vi var vid årets slut 295 medlemmar. 
Medlemmar som fyllt jämna år har fått gratulationskort genom Victoria Erikssons försorg. 

Följande medlemmar har under året avlidit  

Anders Byström Tumba 

Tore Dahm Nyköping  

 

 
 
 



Årsmötet 2020 
Årsmötet ägde rum först den 19 september digitalt och med styrelsen och några 
funktionärer på Sigridslunds café och som mötesordförande fungerade Mats Hedblom. Vid 
det tillfället erhöll han också förbundsmärket i guld som hedersmedlem. Vid årsmötet 
tillkännagavs även årets stipendiat Gustav Ekroth Katrineholms kulturskola. 

Ekonomi 
Förbundets ekonomi framgår av balans- och resultaträkningen. 

Sörmlandslåten 
Sörmlandslåten verksamhet 2020 

Under året har det kommit ut två nummer av tidningen. Bert Perssons artikelserie om 

Folkdansens iscensättningar fortsätter. 
Vi vill tacka alla som har bidragit till tidningen och samtidigt uppmana fler att skriva eller att 

komma med idéer till oss. 
Förbundets facebooksida har 526 medlemmar och är aktiv med flera inlägg varje månad. 
 

Ingen utbildningsverksamhet har varit möjlig under året. 

Vissektionen har inte kunnat ha några träffar 

Arkivet 
SSF arkiv 2020 

Vårt originalarkiv är deponerat i Nyköpings stadsarkivs föreningsarkiv sedan hösten 2018. 

Vårt digitala arkiv finns på en egen server hemma hos Arne Blomberg och två separata 

backup-diskar finns hemma hos andra medlemmar i SSF. 

Under året har vi bara kunnat besöka arkivet i Nyköping för att hämta och lämna material en 

gång. Det pågår ett bygge i huset där arkivet finns som har gjort att man inte har kunnat 

komma dit och dessutom har pandemin lagt hinder i vägen. Det blev inte heller något Öppet 

hus i lokalen i Malmköping pga pandemin. Vi har trots det hållit oss sysselsatta under året: 

Många osorterade noter från arkivet och från lokalen i Malmköping har sorterats och 

skannats. En del protokoll, årsmöteshandlingar, foton och tidningsklipp har också skannats. 

Genomlyssningen av Axel och Elna Anderssons kassettband har fortsatt och när detta skrivs 

(februari 2021) är det klart. En detaljerad förteckning över noter i arkivet har påbörjats. Vi har 

som vanligt lämnat ut en del material till intresserade. 

Vi tar gärna emot nytt material för arkivering. Tack till alla som har lämnat gåvor till arkivet 

under året! 



 

 

Webbplatsen sormlandsspel.se 
Spelmansförbundets hemsida ligger på domänen sormlandsspel.se. Under året 2020 hade 
webbplatsen drygt 25000 st unika besökare. De flesta besökarna kom från Sverige men även 
USA och Storbritannien låg högt i topp. Att döma av inkomna kommentarer så är 
webbplatsen till glädje inte enbart för folkmusikintresserade utan även för t.ex släktforskare 
m.fl.  

 
Försäljning 
Under året har det varit en mycket blygsam försäljning 

 

 
 
Stämmor och träffar i förbundets regi har inte kunnat anordnas 
 
 

Sveriges spelmäns riksförbund (SSR) 

Vid det digitala årsmötet representerade Victoria Eriksson och Ulf Lundgren vårt förbund.  
 Se vidare www.spelmansforbund.se 
 
 

Spelmanslag och grupper 
 

Folkmusikföreningen Lästringe Låtar 2020 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 28. 
 
5 protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Tre av mötena hölls utomhus och ett 
digitalt via Zoom. 
 
Årsmötet hölls 24 februari på Torekällberget 
 
Inledning: 
Vi som så många andra ser tillbaka på ett annorlunda år till följd av corona-pandemin. Vi har 
försökt följa myndigheternas rekommendationer. Därför ställde vi in flera övningskvällar 
under den kalla årstiden och när vädret tillät träffades vi utomhus på Torekällberget. Vi 
provade också att spela digitalt via Zoom och det fortsätter vi med under början av 2021. 
Många spelningar och stämmor ställdes in under året men trots allt har vi gjort en hel del. Så 
här blev det: 
 
Övningstillfällen: 
I januari började vi som vanligt med övningskvällar på Torekällberget. Sedan kom pandemin 
och i april ställde vi in våra övningar. I maj och början av juni spelade vi ute på Torekällberget 

http://sormlandsspel.se/
http://sormlandsspel.se/
http://www.spelmansforbund.se/


på måndagseftermiddagarna. Vårterminen avslutades 8 juni med gemensam lunch med 
medhavd mat utomhus. 
Höstterminen började i mitten av augusti med spel ute på Torekällberget. I september 
spelade vi i Bellevue på Torekällberget. Bellevue är större än vår vanliga övningslokal så vi 
kunde hålla ordentligt avstånd. I november när myndigheternas rekommendationer blev 
tuffare ställde vi in igen och terminen avslutades med digitalt spel via Zoom 14 december. 
 
Vi försökte fortsätta så gott det gick med Månadens låt och vi började vårterminen med att 
repetera 2019 års månadens låtar. Sedan fortsatte vi med Sotholmspolskan, två polskor från 
Taxinge och Sätterstavalsen. 
 
I januari övade vi till dansspelning på stämman i Hallunda och i mars övade vi fiolteknik med 
Uffe. Vi hade inga gästande lärare under året. 
 
Spelmansstämmor och spelträffar: Några medlemmar spelade till dans på Don 
Gillamstämman i januari och flera av våra medlemmar deltog i spelträffen i Tuna också i 
januari. Vi spelade till dans på stämman i Hallunda i februari. Årets upplaga av Yngveträffen 
som var en intern spelträff i oktober hade vi i Tälje folkdansgilles lokal som är stor så vi 
kunde hålla ordentligt avstånd till varandra. Uffe lärde ut en låt och vi åt medhavd matsäck. 
 
Övriga spelningar: Vi har som vanligt spelat på Torekällberget. Vi deltog i ”Sommar på 
Berget” och spelade där fem måndagseftermiddagar. 
Rolf spelade vid invigningen av muséets nya entré. 
Folkmusikfestivalen i september blev i år en mini-folkmusikträff dagtid och vi deltog som 
medarrangörer. Spelningarna på Torekällberget betalar vår lokalhyra. 
I slutet av året avled en av våra tidigare medlemmar, Anders Byström, och en grupp ur 
föreningen spelade på begravningen. 
 
Övrigt: 
Vi är medlemmar i RFOD och Föreningsarkivet för Södertälje och Nykvarn. 
 
 
 

Malmabygdens Spelmän 

 
Verksamhetsberättelse för Folkmusikföreningen Malmabygdens Spelmän 
2020 – spelåret som kom av sig 
 
Det började så bra, som vanligt. Glada sång- och leklystna barn kring olika granar, grötdans i 
Floda sockenstuga med glada danslystna vuxna som fyllde golvet hela kvällen. 
 
Lovande var också förberedelserna inför Sörmlands nya spelmanstämman i Mellösa, med 
kurser, scenspel, utställningar, buskspel på byns gårdar, kyrkmarsch och kyrkokonsert. Alla 
lagets medlemmar var beredda att engagera sig i stämman – kursledning, stämmoledning, 
spel till danskursen, scenspel förstås. 
 
Sen närmade sig en pandemi, och allt började ställas in: Spel på hembygdsföreningens 
årsmöte, spel till dans hos Folkligt Värre i Västerås, vår egen danseftermiddag i Stadshuset. 
I början av april gjorde några av oss en optimistisk expedition till utkanten av Sparreholms 
ekhagar, där vi fått löfte att hämta avverkat sly av bok och hassel, skulle bli massor av 



feststänger till stämman, slöjdsugna Mellösabor var beredda. Så ställdes stämman in. 
Gammaldags marknad med våra konserter på Torgscenen och i kyrkan – inställd.  
 
Vår klassiska kyrkokonsert i Lilla Malma kyrka veckan efter midsommar, där vi genom åren 
haft nöjet se så många olika spelmansvänner som gäster, skulle dock genomföras, fast i 
början av juli. Våra övningar har i alla år (typ 40) genomförts i hemmiljö, men i coronatid var 
det för trångt. Vi provade att öva nere på hembygdsgårdens dansbana, bjöd också in publik 
till ”öppen repetition” men i början av sommaren blåste kall och kraftig västan, så efter ett 
par försök avbröt vi. Hembygdsföreningen ställde det stängda Malmahedsmuseet till 
förfogande för våra övningar, det fungerade utmärkt.  
 
Konserten hölls med publik som anmält sig i förväg till pastorsexpeditionen, varannan 
bänkrad spärrad, publiken utspridd så att det för oss kändes nästan som vanligt, dvs fullsatt. 
Streamades också, men på vår begäran fick den inte ligga kvar på nätet. Att sända digitalt är 
svårt, det har de allra flesta erfarit under denna tid.  
 
En liten konsert för ett föreningsmöte ute på Årdala hembygdsgård i augusti. Vi började så 
smått komma igång att öva på torsdagarna innan nästa coronavåg slog in. Sedan dess har vi 
inte spelat tillsammans.   
 
Vi har släckt ner vår hemsida. Den hade rätt många år på nacken, fungerade inte så bra. 
Dock finns vi numera på youtube i skiftande konstellationer (även skiftande kvalitet på 
ljud/bild ibland). Från vårt gästspel på Shrewsburyfestivalen i England 2009 och framåt. 
Många bekanta och obekanta har haft vänligheten lägga ut oss, det tackar vi för. 
 
I Malmabygdens Spelmän spelar: Patrik Andersson Tidman, Ray Cooper, Björn Ek, Anita 
Hedlund, Bernt Olsson, Erik Leonardz, Ing-Marie Sundin, Jenny Tidman Andersson. Andra 
spelmanskamrater rycker in då och då som vikarie/förstärkning – stort tack för det! 
 
Malmköping den 24 februari 2021 
Anita Hedlund 
e. u.  
 
 
 

Coronakapellet 
 
Ett normalt år brukar våren erbjuda olika spelträffar att bevista. 2020 blev inte ett normalt 
år. Under våren började vi se att vi inte skulle kunna träffa våra spelvänner som vanligt. En 
tanke infann sig hos mig, att försöka spela ihop på distans. Men hur? Jag insåg att spela 
tillsammans i realtid över internet, p.g.a fördröjningar, i praktiken är omöjligt. Jag såg en 
video som någon delat, där de hade löst det och jag insåg hur det skulle gå till. Jag frågade 
Ingela om hon hade lust att vara med och tillsammans enades vi om vilka gemensamma 
vänner vi skulle bjuda med. I kapellet är vi en grupp människor som brukar träffas ett antal 
gånger per år på olika stämmor. Fyra av oss har dessutom varit lärare på en vinterkurs i Vara. 
Flera av oss har känt varandra i många, många år. 
 



Ingela, som också hon är sörmlänning i själ och hjärta, föreslog att vi skulle spela in Axels 
polka efter Axel Andersson, Nyköping. En låt som Edit och jag redan hade framfört några 
gånger offentligt och som hon också spelade. Ingela spelade in en pilot-film. Filmen delade vi 
sedan till samtliga i kapellet. Vi andra filmade oss själva, samtidigt som vi lyssnade till Ingelas 
inspelning. Samtliga filmer skickades till mig och jag mixade ljudet och slutligen videon. Detta 
var i april -20. https://www.youtube.com/channel/UC0OZruj19ecF67MxyGTuwwQ 
 
Vi träffades faktiskt två-tre gånger under året. I alla fall delvis. Lars, som har en liten gård, 
bjöd in oss (som han brukar) och vi hade en liten coronasäker träff på hans loge. Några av 
oss hade också lite svårt att hålla oss helt isolerade och stämde träff på en camping, där vi 
fått löfte om att kunna sitta och spela i ett hörn. Några durspel har också bytt ägare under 
året och i samband med det fick vi anledning att träffas. Trots Corona och trots avstånd, har 
vi alltså haft viss möjlighet att träffas under året.  
 
Hösten blev lång utan chans att ses. Vi brukar ses februari, bl.a på kursen i Vara, men i år 
ställdes allt in. Då tyckte Lars att det var dags för Coronakapellet att “träffas” igen och 
frågade om inte jag kunde tänka mig att hantera en ny inspelningsrunda. Edit och jag enades 
om att föreslå Gudruns gånglåt av Spel-Arvid Karlsson, en låt vi länge tyckt om. Jag har arrat 
den så att den passar bra på durspel och t.ex gjort en stämma till den. Jag spelade också in 
piloten och föreslog den till de andra, som nappade. Vi bestämde också att vi skulle försöka 
arra låten lite mer, att inte alla bara börjar spela från start som vi gjorde i Axels polka. Så 
blev det också och till slut blev det bl.a. spel i 3 stämmor. Mitt och Edits ljud är inspelat med 
en ljudstudio men de andras ljud kommer från de filmer de spelade in med helt vanliga 
mobiler/plattor. Givet detta är vi nöjda med slutresultatet. Även denna gång är det jag som 
mixat ljud och video. 
 
Nu håller vi, som alla andra, tummarna för en accelererande vaccinationskampanj. Vi ser 
fram emot att ses på någon spelträff. Vi har ju i alla fall två låtar att spela tillsammans:)  
 
Coronakapellet består av: 
Björn Ek och Edit Handberg, Hälleforsnäs 
Ann Blomqvist och Dan Sjöstedt, Göteborg 

Ingela Schroderus, Billingsfors 
Steinar Kristoffersen, Herrljunga 
Lars Persgren, Vårgårda 
Torbjörn och Anni Olofsson, Lerum 
 
För Coronakapellet 
Björn Ek 
 

Strängnäsbygdens spelmän 

 

Strängnäs bygdens spelmän är en lös sammanslutning av aktiva 
folkmusikentusiaster i och utanför Strängnäs. Där ingår spelmanslaget 

'Fogdöfolk', två låtgrupper samt mindre konstellationer av enskilda 
spelmän. Verksamheterna avbröts eller ändrade karaktär under mars 

månad på grund av Covid. 



 

 Spelmanslaget ”Fogdöfolk” träffades i början av året hemma hos 
Birgitta Wallgren i Fogdö. 

 Låtgrupperna ”Häradsfolk” och ”Fogdöfolk”, under januari och 

februari varannan vecka hemma hos Christer och Lena. Under 
sommaren med 2 m avstånd i ett magasin i Fogdö och på en 

uteservering i Strängnäs. En del av hösten i Kulturskolans aula. 
Ammi och Christer har lagt upp en låtbank på nätet i ljud, film och 

noter med ett hundratal låtar för instudering som komplement till 
träffarna. 

 'Tobbes svänggäng', Torbjörn fiol, Katarina fiol, Christer dragspel 
och Lena bas. Träffades under sommaren.  

 'Olas trio', Ola nyckelharpa, Christer gitarr och Robban altfiol. 
Träffades i början av året. 

 'Gitarrduon', Bengt och Christer. Träffats lite nu och då med 
spritflaskorna nära till hands :). 

 'Lena och Christer', midsommarspelning utomhus på äldreboende 
i Mariefred (stora midsommarfirandet vid Gripsholm inställt förstås). 

Sommarmusik i Fogdö kyrka med kantorparet Stefan och Maria. 

Underhållning i Pingstkyrkan i Tumba i oktober. 
 'Stallarholmsgruppen', Ammi, Marianne, Eva, Peter, Torbjörn, 

Christer och Lena. Vi hade nästan spelträffen i hamn med planering, 
affischering, lärare och kontakter med SSF och Gula huset. Men 

Covid satte stopp i sista stund. 
 'Notboksträffar'. Christer, Lena och Ola har deltagit i studieträffar 

under vinter och sommar kring Ma1-boken från Folketorp i Närke, 
Sveriges äldsta spelmansbok. Fortsatt som Zoom-träffar. Totalt ca 

10-12 deltagare. Vi har tillsammans byggt upp en repertoar på 20-
30 låtar. 

 
Förutom restriktionerna i ovanstående verksamheter vill jag nämna att 

hembygdsföreningen ställt in alla sina evenemang. Detta innefattar 
spelmansstämman, torpträffar mm. Vi i Strängnäs ser fram mot både 

egna och andras aktiviteter i en framtid fri från Covid! 

 
Christer Odén 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
PiVO 2020   

Medlemmar   

Åke Andersson gitarr, banjo, mandolin, sång   

kontakt 0704 95 31 61   

Olof Näslund munspel, slagverk, bunke, sång.  Kontakt 0703 45 01 70   

Rolf Siwertz fioler, mandoliner, ägg, psalmodikon. Kontakt 0708 51 58 25   

Spelningar   

26 januari ABF konsert   

13 februari lunchkonsert PRO Danderyd   

1 mars Viscafe Smedsbygget Nykvarn   

22 april direktsänd lunchkonsert ABF   

8 maj Björkmossens äldreboende Ritorp   

14 maj Vernissage Kretsen Södertälje   

19 maj Konsert Lugnets Äldreboende Nykvarn   

19 maj Konsert Änglagott Nykvarn  

  

19 maj Stödmusik Bommersvik Nykvarn   

30 juni Konsert Torekällberget   

30 juni Konsert Lugnets Äldreboende Nykvarn   

1 augusti Idefarmen Dunker   

 

5 augusti Torekällberget heldag.   

23 augusti Taxingelåtar Klockstapeln Taxinge kyrka.   

23 september Konsert Salems konstförening Vällinge kyrka.   

25 oktober Konsert högmässa Dalarö kyrka   
 

4 november gårdsmusik för Per Nykvarn  
 
 



Avslutning 
 
Styrelsen vill tacka förbundets medlemmar för deras insatser för den sörmländska 
folkmusiken och förbundet.  Vi riktar ett tack till Landstinget Sörmland för bidraget till vår 
verksamhet. 
Vi tackar Arkiv Sörmland och Nyköpings kommunarkiv samt Visarkivet/Musikverket för all 
hjälp och positivt bemötande.  
 
 
Södermanland 13 mars 2021 
 
 
 
 
Linnea Mason Adela Björn  Ulf Lundgren 
 
 
Christina Frohm  Victoria Eriksson Klara Holstad 
 
 
Torbjörn Rydberg Lars Wennerholm Emma Tjernström 



Södermanlands Spelmansförbund

Bokslut 2020

Resultaträkning UTFALL BUDGET 

2020 2020

INKOMSTER

3120 Försäljning 4 040,49 8 000,00

3130 Stämmor och kurser 0,00 10 000,00

3140 Inbetalning förtäring årsmötet 500,00 5 000,00

3610 Medlemsavgifter 67 300,00 75 000,00

3920 Bidrag Sörmlands läns landsting 100 000,00 100 000,00

3989 Övriga bidrag 660,00 0,00

3990 Övr ersättn och intäkter 2 540,00 1 500,00

SUMMA INKOMSTER 175 040,49 199 500,00

UTGIFTER

5010 Hyra och el -16 368,88 -19 000,00

5120 Sörmlandslåten/Nyhetsbrev -26 712,00 -30 000,00

5130 Stämmor och kurser -2 586,00 -40 000,00

5140 Ungdomskursen 0,00 -60 000,00

5145 Ungdomsverksamheten 0,00 -15 000,00

5150 Styrelsemöten -1 369,00 -7 500,00

5155 Årsmöte -1 495,00 -10 000,00

5170 Projekt - utvecklingsarbete SSFs framtid 0,00 -3 000,00

5180 Sveriges Spelmäns Riksförbund SSR, avgif -22 480,00 -25 000,00

5410 Förbrukningsinventarier -2 000,00 -1 000,00

5900 Uppvaktning -1 105,00 -3 000,00

6110 Kontorsmateriel 0,00 -1 000,00

6120 Arkivet -1 248,00 -1 000,00

6130 Hemsidan, IT -1 087,00 -1 000,00

6250 Porto (ej försäljning) -3 222,00 -2 500,00

6310 Försäkring lokal och inventarier -2 839,00 -2 800,00

6340 Bortskrivning balansposter 7 242,30 -2 500,00

6570 Bankkostnader -1 623,60 -1 700,00

6990 Övriga kostnader 0,00 -1 000,00

SUMMA UTGIFTER -76 893,18 -227 000,00

ÅRETS RESULTAT 98 147,31 -27 500,00



Södermanlands Spelmansförbund

Bokslut 2020

Balansräkning

Ing balans Förändringar Utg balans

TILLGÅNGAR

1220 Inventarier 2 000,00 -2 000,00 0,00

1400 Försäljningslager 18 665,50 -18 665,50 0,00

1685 Fordringar GW Fonden 0,00 2 000,00 2 000,00

1920 Plusgiro 236 114,32 88 289,01 324 403,33

SUMMA TILLGÅNGAR 256 779,82 69 623,51 326 403,33

EGET KAPITAL

2010 Eget kapital -230 825,87 2 569,85 -228 256,02

2019 Årets resultat 2 569,85 -100 717,16 -98 147,31

SUMMA EGET KAPITAL -228 256,02 -98 147,31 -326 403,33

SKULDER

2210 Arkivprojektet -28 523,80 28 523,80 0,00

SUMMA SKULDER -28 523,80 28 523,80 0,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -256 779,82 -69 623,51 -326 403,33



Bokslut fonder som förvaltas av Södermanlands Spelmansförbund 2020

Axel och Elnas folkmusikfond - SEB Korträntefond SEK-LUX

20200101 20201231

Konto Händelser Ing Balans Förändring Utg Balans

Bankkonto 213 213

Fondkonto 69919 202 70121

70132 202 70334

Folkmusikfonden till Gustaf Wetters minne - SEB Korträntefond SEK-LUX

20200101 20201231

Konto Händelser Ing Balans Förändring Utg Balans

Bankkonto 99 99

Fondkonto 47834 138 47972

47933 138 48071



Södermanlands Spelmansförbund

Budget 2021

FÖRSLAG

UTFALL BUDGET BUDGET

2020 2020 2021

INKOMSTER

3120 Försäljning 4 040 8 000 4 000

3130 Stämmor och kurser 0 10 000 5 000

3140 Inbetalning förtäring årsmötet 500 5 000 0

3610 Medlemsavgifter 67 300 75 000 70 000

3920 Bidrag Sörmlands läns landsting 100 000 100 000 40 000

3989 Övriga bidrag 660 0 0

3990 Övr ersättn och intäkter 2 540 1 500 2 000

SUMMA INKOMSTER 175 040 199 500 121 000

UTGIFTER

5010 Hyra och el -16 369 -19 000 -17 000

5120 Sörmlandslåten/Nyhetsbrev -26 712 -30 000 -30 000

5130 Stämmor och kurser -2 586 -40 000 -2 000

5140 Ungdomskursen 0 -60 000 -60 000

5145 Ungdomsverksamheten 0 -15 000 -5 000

5150 Styrelsemöten -1 369 -7 500 -500

5155 Årsmöte -1 495 -10 000 0

5170 Projekt - utvecklingsarbete SSFs framtid 0 -3 000 -2 000

5180 Sveriges Spelmäns Riksförbund SSR, avgif -22 480 -25 000 -20 000

5410 Förbrukningsinventarier -2 000 -1 000 -1 000

5900 Uppvaktning -1 105 -3 000 -1 500

6110 Kontorsmateriel 0 -1 000 -500

6120 Arkivet -1 248 -1 000 -1 200

6130 Hemsidan, IT -1 087 -1 000 -1 500

6250 Porto (ej försäljning) -3 222 -2 500 -3 000

6310 Försäkring lokal och inventarier -2 839 -2 800 -3 000

6340 Bortskrivning balansposter 7 242 -2 500 0

6570 Bankkostnader -1 624 -1 700 -1 500

6990 Övriga kostnader 0 -1 000 0

SUMMA UTGIFTER -76 893 -227 000 -149 700

ÅRETS RESULTAT 98 147 -27 500 -28 700


