
  

 
Dagordning för digitalt årsmöte i Södermanlands spelmansförbund den 2 april 2022  

 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 2021  

6.a Kassarapportför år 2021  

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     

Styrelseledamöter:  2 år  Klara Holstad Christina Frohm 

    2 år  Adela Björn   Emma Tjernström   

    2 år   Lars Wennerholm 

  

   Fyllnadsval 

En ledamot på 1 år 

 

         

Suppleanter:    1 år  Maria Melin   

    

Revisorer för förbundet och 

fonderna    

1 år  Thor Pleijel   

 1 år   Ammi Wadman  

 1 år  Amanda Gydemo 

Östbom   

 

Revisorssuppleant  1 år  

  

Ing-Marie Rapp  

       

Redaktionskommitté:  1 år  Birgitta Stenberg    

Redaktionskommitté:  

  

1år  Kerstin Lanbeck-Vallén    

Valberedning:   2 år Bert Persson   

Valberedning:   2 år   

Valberedning:   2 år    

    

  

     

Webadministratör   

  

1 år  Vakant   

Arkivansvarig   1 år  Kerstin Lanbeck -Vallén   

         

 9 a. Verksamhetsplan 2022  

9 b. Fastställande av budget för 2022. Medlemsavgift för 2023. 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 2021 
 

 
 
 

 

Inledning 
Ännu ett verksamhetsår har genomförts i Södermanlands spelmansförbund. Styrelsen har 
haft fem protokollförda möten under året, varav de flesta digitalt. I övrigt har 
styrelsemedlemmar haft fortlöpande telefon och mailkontakt. Året har förstås även för oss 
präglats av den rådande pandemin.  
Styrelsen har under året haft följande sammansättning: 
 
Ordförande   Linnea Mason avgick 26/9  Flen 
Vice ordförande  Adela Björn blev ordf.26/9  Örebro 
   
Sekreterare:   Christina Frohm Sollentuna 
Kassör:   Klara Holstad  Vingåker 
Ledamöter:   Ulf Lundgren  Södertälje 
   Emma Tjernström Katrineholm 
   Lars Wennerholm Eskilstuna 
Suppleanter:   Maria Melin  Eskilstuna  

Thor Pleijel  Mölnbo 
    
 
Hedersordförande:  Arne Blomberg Linghem 
 
 
 
 

Medlemmar 
Vi var vid årets slut 281 medlemmar. 
Medlemmar som fyllt jämna år har fått gratulationskort genom Lars Wennerholms försorg. 

Följande medlemmar har under året avlidit  

Ulf Lundgren Södertälje avled efter en kort tids sjukdom helt oförmodat och mitt i sin 

gärning. 

Torsten Gau Eskilstuna vår tidigare ordförande och mångårige medlem 

Agneta Wijkström Södertälje 

Göta Borg Nyköping  



 

 
 
 
Årsmötet 2021  
Årsmötet ägde rum den 13 mars 2021 helt digitalt. Som mötesordförande fungerade Arne 
Blomberg. Årets stipendiat var Alvina Herbinger Rygne.    
 
 

Ekonomi 
Förbundets ekonomi framgår av balans- och resultaträkningen. 

 

Sörmlandslåten 
Sörmlandslåten verksamhet 2021 

Under året har det kommit ut två nummer av tidningen och tre Nyhetsbrev.  Bert Perssons 

artikelserie om Folkdansens iscensättningar har fortsatt. Ulf Lundgren skrev sitt sista 

spelmansporträtt ”En kvinna vid kaffebordet”(en hyllning till Ida Johansson 150 år)i oktober. 

Kort därefter avled han alldeles för tidigt och vi förlorade en viktig del av tidningens 

redaktion. 
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 568 medlemmar. 
 

  
 

Utbildning 
Den enda utbildningsverksamhet som har varit möjlig under året var en uppföljning på den 

kurs som höll i december 2019 med samma tema som den regionala kursen som hölls i 

samarbete med Östergötlands spelmansförbund i Borghamn. Temat var ”Spelmansböcker” 
Även denna kurs blev som en återträff för de av våra medlemmar som varit elever genom åren 

på vårt låtläger. Christina Frohm hade förberett och genomförde kursen som hölls på 

Gästgivargården i Malmköping.   

 
 

Vissektionen har inte kunnat ha några träffar  
 

 
Arkivet  
SSF arkiv 2021 

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

Det digitala arkivet finns på en egen server hemma hos Arne Blomberg och två separata 

backup-diskar finns hemma hos andra medlemmar i SSF. 

Nyköpings Stadsarkiv (inklusive Föreningsarkivet) har varit stängt för besök under pandemin. 

Dessutom har en renovering av huset där föreningsarkivet finns lagt hinder i vägen för besök. 

När vi inte har kunnat låna hem något från Nyköping har vi sorterat och skannat osorterat 

material från lokalen i Malmköping (noter, foton, klipp mm). 



I september i år fick vi äntligen komma in i arkivet i Nyköping och lämna tillbaka det vi 

lånade i januari 2020. Vi lämnade också in en del nytt material och lånade hem protokoll och 

brev för skanning. 

Sven Ingemars har skänkt inspelningar från VM i gubbstöt (1983-1996) till arkivet. Det är 

totalt 14 VHS-kassetter som vi har digitaliserat; en värdefull gåva. Vi har också fått diverse 

flygblad, affischer och foton från olika håll. Vi har som vanligt fått en del frågor från 

intresserade som vi har försökt besvara på bästa sätt. Från Linnéuniversitetet i Växjö har vi 

fått en förfrågan om brev som rör AB Nordisk Folkmusik. Tack vare det har vi börjat skanna 

brev och uppdatera vårt brevregister. Vi skickar skannat material (pdf-filer) till Växjö i 

omgångar. 

Arkivet tar gärna emot nytt material för arkivering. Tack till alla som har lämnat gåvor 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 Adela Björn och Emma Tjernström vårt förbund. 
Alla våra medlemmar får tidningen Spelmannen som ges ut av riksförbundet.  
 Se vidare www.spelmansforbund.se 
 
 

Spelmanslag och grupper 
Verksamhetsberättelse för folkmusikföreningen Lästringe Låtar 2021 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 26. 
 
Styrelse: 
Ordförande:  Rolf Siwertz 
Vice ordförande: Brita Jonsson 
Kassör:  Lena Engman 
Sekreterare:  Kerstin Lanbeck Vallén 

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


 
Styrelsemöten: 6 protokollförda styrelsemöten har hållits under året. Fem av mötena hölls 
digitalt via Zoom. 
 
Årsmöte: 22 februari via Zoom 
 
Inledning: 
Året har till stor del präglats av den pågående pandemin. Många av våra övningar har skett 
via Zoom eller utomhus. 
I slutet av året drabbades vi av sorg när två av våra mångåriga medlemmar, Ulf Lundgren 
och Agneta Wijkström, gick bort med en dags mellanrum. Vi saknar dem mycket. 
 
Övningstillfällen: 
Under vårterminen hade vi 19 övningstillfällen: 15 via Zoom och 4 utomhus. 8 mars deltog 
Arne Blomberg i vårt zoom-spel och lärde ut några låtar vilket var mycket uppskattat. Vi hade 
terminsavslutning i samband med övningen 7 juni - utomhus och med medhavd mat. 
Under höstterminen hade vi 18 övningstillfällen. Vi spelade utomhus i augusti och september 
och sen fortsatte vi inne. Vi har haft en stor lokal för att kunna hålla ordentligt avstånd. I 
samband med övningen 13 december hade vi terminsavslutning. 
Vid de digitala träffarna hade vi en lista med låtar som vi hjälptes åt att sätta ihop. Vi turades 
också om att leda låtarna. Under hösten hade vi i stället för Månadens låt Höstens låtar: fem 
låtar som vi övade lite mer på (Yngves vals, Juttes polska, polonesse e Appelqvist, 
Törnevallaschottis, Holländargatan). 
 
40-årsfest: Under året fyllde Lästringe Låtar 40 år. Vi firade med en fest i oktober. Silva hade 
komponerat en jubileumslåt som hon och Uffe spelade för oss. 
 
Spelmansstämmor: Vi framträdde på stämmorna i Hyttlöt och Nykvarn. Dessutom deltog 
några medlemmar på stämmorna i Trostorp och Tumba bruk. 
Övriga spelningar: I juni deltog vi i evenemanget ”Öppen båt” vid ångfartyget Ejdern. 
Vi har som vanligt spelat på Torekällberget flera gånger: 1 maj vid säsongsöppningen av 
Lillgården, fem gånger under sommaren i ”Sommar på Berget”, under höstlovet deltog vi i 
”Höst på Berget” och i december spelade vi vid ”Jul på Berget” som pågick under två dagar 
med Luciatåg andra dagen. Spelningarna på Torekällberget har betalat vår lokalhyra. 
Årets sista spelning var Ulf Lundgrens begravning i december. Vi spelade vid begravningen i 
S:ta Ragnhilds kyrka och vid efterföljande minnesstund. I kyrkan stod Lästringe Låtar också 
fanvakt med Södermanlands spelmansförbunds fana. 

 
Verksamhetsberättelse för Malmabygdens Spelmän 2021 
2021 kan för vår del enkelt sammanfattas i ett ord: INSTÄLLT. 

Vi genomförde noll spelningar. Några av oss samlades vid ett fåtal tillfällen och 

jammade lite för att försöka hålla oss igång. 

17 februari 2022 

Anita Hedlund 

för Malmabygdens Spelmän 

 
 
 
 

 



Nyköpingshus spelmansgille  
Mats Hedblom, ordförande, kassör 
Vakant, suppleant 
Karin Brodén, vice ordförande 
Anne Friis, suppleant 
Kåre Olsson, sekreterare 
Kurt Nordström, ledamot 
Stefan Lindén, ledamot 
Medlemsantal 29 
Styrelsemöten 4 
Året började med att pandemin satte stopp för vår spelstuga i Tuna församlingshem liksom 
vårterminens övningar. Några gånger träffades vi uppkopplade via Google Meet. 
Midsommarfirandet vid Nyköpingshus ställdes in, men vi var till Freja demensboende och 
spelade på deras midsommarfest och på midsommardagen spelade tre spelmän på 
gudstjänst i Nicolai. I juli hade vi en trevlig spelning vid Frälsningsarméns sommarhem, 
Ängstugan. Under sommaren genomfördes tre spelträffar i Råbyborgen. Vårt försenade 
årsmöte hölls den 2 september i NK-villan. Den 13 september startade gillets ordinarie 
övningar för höstterminen. Stipendiet ”Till Erik Fredrikssons minne” utdelades inte under 
2021. Tyvärr har vi mist två av våra medlemmar som varit med längst i Gillet, Göta Borg och 
Lars Grafström Under året har vi haft sammanlagt 7 framträdanden och 15 övningar. 
Nyköping i januari 2022. 
 
Strängnäsbygdens spelmän 

 
Strängnäs bygdens spelmän är en lös sammanslutning av aktiva folkmusikentusiaster i och 
utanför Strängnäs. Covid har fortsatt påverkat våra aktiviteter och icke-aktiviteter. 
 
Spelmanslaget ”Fogdöfolk”, ca 10st aktiva har zoomat under våren, träffats i Kungsbergs 
magasin och hemma hos undertecknad på sommaren. Under hösten fick vi låna 
Musikskolans aula och Eva M:s stora salong för att sitta corona-säkert. Jag har även varit lite 
låtmagister i mindre skala. 
 
I juli spelade 'Torbjörn, Christer och Lena' på en mycket välbesökt torpträff i Fogdö, ca 120 
besökare. Vi presenterade Edvard Petterssons fiol samt hans och Torbjörns morfars musik. Vi 
fick synas på första sidan i tidningen dagen innan vilket kanske bidrog. 
 
'Christer, Lena och Bengt', sjösatte dom nyligen arrangerade Hagholmslåtarna på 
spelmansstämman i Nykvarn i augusti. 
 
'Lena och Christer', hade två spelningar under Fogdöveckan i augusti. Sommarmusik i Fogdö 
kyrka samt underhållning vid biskopsbesök i Vårfruberga klosterruin. Soaré-spelning för 
Närkefolket hemma hos Ulla-Carin Libert i Snavlunda. Vi spelade och sjöng traditionsenligt 
på Grötaftonen Härads bygdegård i december. 
 
'Notboksträffar'. Christer, och Ola har fortsatt att delta i träffarna kring Ma1-boken från 
Folketorp i Närke, den så kallade Närkesamlingen från 1730. Mest Zoom men även några 
träffar. Samlingen har nu renskrivits av Olof Ericsson och finns på ÖLFM:s hemsida. 



 
Nämnas bör att både stämman i Fogdö och Stallarhomsträffen legat nere under året av 
kända skäl. Även torpträffarna har lyst med sin frånvaro förutom ovanstående arrangemang 
i juli. Och ingen midsommar i Gripsholm. 
 
Christer Odén 
 
 
Vad har Björn och Edit Ek gjort under 2021. 
 
Som för så många andra blev det många evenemang inställda under året. T.ex har vi 
inte hållit en enda kurs på "lokal" under året. De spelningar vi ändå haft under året 
var för PRO i Hälleforsnäs samt några gånger tillsammans med Rekarne 
folkdansgille, t.ex vid midsommar. Förutom ett antal spelkvällar med Malmabygdens 
spelmän, var vi på endast ett fåtal andra inofficiella spelmansträffar under året. 
 
Vi har publicerat 5 videor på vår Youtube-kanal. En sådan video var t.ex en 
uppföljning med Coronakapellet. Även denna gång Sörmlandsmusik - Gudruns 
gånglåt av Spel-Arvid Karlsson. Det var troligen den sista videon med Coronakapellet 
men vi planerar för fler sörmlandslåtar på video, i andra konstellationer. 
 
Utöver det har Björn som vanligt spelat in en mängd videor till spelmän som bett 
honom om hjälp. Dessa videor publiceras dock aldrig offentligt. Under året rör det sig 
om 30-40 sådana videor, gissningsvis. Totalt sedan han började med denna "video-
hjälpcentral", för ett par år sedan, är han säkert uppe i en bra bit över 100 videor. Ett 
antal låtuppteckningar och arrangemang har han hunnit med också. 
 
Årets höjdpunkt är annars att Edit spelade till sig ett brons inför Zornjuryn i Östersund 
i augusti. 
 

 

Här kommer lite om vad vi spelmansförbundsmedlemmar i Vingåker gjort 2021. 
Under våren och sommaren träffades vi utomhus i Vingåker, och spelade vid flera 
tillfällen 
Allt emellan 3- 6 personer. Trevlig samvaro med låtar från flera delar av Sverige. 
Sörmland, Västergötland, Hälsingland, Uppland, Närke å kanske någon låt från 
Dalarna också. 
Mest fioler, men en av gångerna hade vi Cittra komp 
Vi var så glada att åter träffas, spela, fika, luncha och prata tillsammans! 
Eva och undertecknad bor runt Vingåker. Dom andra på lite längre avstånd. 
Den som åker längst åker 4,5mil enkel väg! 
Nu hoppas vi att alla fortsätter vara friska och att vi kan fortsätta där vi slutade på 
sensommaren 
Vid ”pennan” Klara Holstad 
 

 
 
 
 



PiVO  2021 

Medlemmar Åke Andersson gitarr, banjo, mandolin, sång kontakt 0704 95 31 61 Olof 

Näslund munspel, slagverk, bunke, sång, blåsun kontakt 0703 45 01 70 Rolf Siwertz fioler, 

mandoliner, ägg, psalmodikon kontakt 0708 51 58 25 Spelningar 1 och 2 maj konstpromenad 

Ullsta. 9 juni Naturskyddsföreningen Nykvarn 12 juni Spelmansbyken Tvätterimuseet Masmo 

6 juli konsert Torekällberget heldag. 11 juli konsert Spelviks kyrka 3 juli Nykvarn konstrunda 

22 augusti Nykvarnstämman 4 september vernissage Villa Skönvik, Rönninge 12 september 

Taxingelåtar Taxinge kyrka. 23 september boksläpp Inger Sjökvist. Spinnrocken Södertälje 7 

november viscafe Smedsbygget Nykvarn 17 november konsert NK-villan Nyköping 18 

november konsert Sörmlands museum Nyköping 11 december lucköppning kvarnen 

Torekällberget PiVOhelg 26-28 maj Stallarholmen 16-19 november Nyköping  
 
 
Vi gläds också över vad enskilda pedagoger och kursledare åstadkommit under året. Vi 
har fått rapport från vår medlem Jennikel Andersson.  
Jag vill berätta att jag driver en irländsk folkmusikutbildning på deltid på Väddö folkhögskola. 
Under de gångna två åren har vi, en klass på ca 15 deltagare, träffats och spelat tillsammans 
1 helg i månaden på Väddö folkhögskola. Mellan de fysiska träffarna har vi haft zoom-träffar 

och zoom-lektioner 1-2 gånger/veckan. 🎻🎶 
 
Nu i sommar blir det även en veckas irländsk sommarkurs på Visingsö folkhögskola dit flera 
av deltagarna från Väddökursen kommer.  
 
  
 

 
 
Avslutning 
 
Styrelsen vill tacka förbundets medlemmar för deras insatser för den sörmländska 
folkmusiken och förbundet.  Vi riktar ett tack till Region Sörmland för bidraget till vår 
verksamhet. 
Vi tackar Arkiv Sörmland och Nyköpings kommunarkiv samt Visarkivet/Musikverket för all 
hjälp och positivt bemötande.  
 
 
Södermanland april 2022 
 
 
Adela Björn  Christina Frohm   
 
 
Klara Holstad  Emma Tjernström Lars Wennerholm 
 
 
 
Maria Melin   Thor Pleijel   



3120 Försäljning
3610 Medlemsavgifter
3620 Försäkringshantering instrument

3920 Bidrag Sörmlands läns landsting
3990 Övr ersättn och intäkter

5010 Hyra och el
5120 Sörmlandslåten/Nyhetsbrev
5135 Stämmor och kurser
5150 Styrelsemöten
5180 Sveriges Spelmäns Riksförbund SSR, avgif
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5900 Uppvaktning
6120 Arkivet
6130 Hemsidan, IT
6250 Porto (ej försäljning)
6310 Försäkring lokal och inventarier
6325 Försäkringshantering instrument
6570 Bankkostnader

8999 Redovisat resultat

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Perioden Ackumulerat
 
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2 347,00 2 347,00
60 602,00 60 602,00
27 753,00 27 753,00
90 702,00 90 702,00

Övriga rörelseintäkter
40 000,00 40 000,00
5 000,00 5 000,00

45 000,00 45 000,00

Summa rörelsens intäkter 135 702,00 135 702,00

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-18 635,37 -18 635,37
-26 818,00 -26 818,00
-1 920,00 -1 920,00
-1 641,00 -1 641,00

-21 200,00 -21 200,00
-2 668,00 -2 668,00
-2 920,00 -2 920,00
-1 141,50 -1 141,50
-1 496,25 -1 496,25

-480,00 -480,00
-2 924,00 -2 924,00

-25 240,00 -25 240,00
-3 260,50 -3 260,50

-110 344,62 -110 344,62

Summa rörelsens kostnader -110 344,62 -110 344,62

Rörelseresultat 25 357,38 25 357,38

Finansiella poster
Resultat efter finansiella poster 25 357,38 25 357,38

Resultat före skatt 25 357,38 25 357,38

BERÄKNAT RESULTAT 25 357,38 25 357,38

Årets bokförda resultat
25 357,38 25 357,38

 

Preliminär resultaträkning
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND 
818500-9233

Utskrivet av Ann-Mari Wadman 2022-02-25 11:55:50 Visma eEkonomi

Sida 1 av 1



1685 Fordringar GW Fonden

1920 PlusGiro

2010 Eget kapital

2019 Årets resultat

2890 Övr kortfri skulder

Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 
Avser perioden: 2021-01-01 - 2021-12-31 
 

Vid
 periodens
 början Förändring

Vid
 periodens
 slut

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

2 000,00 2 000,00 4 000,00
 
Summa kortfristiga fordringar 2,000.00 2,000.00 4,000.00

Övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

324 403,33 25 427,38 349 830,71
 
Summa övriga omsättningstillgångar 324,403.33 25,427.38 349,830.71

Summa omsättningstillgångar 326 403,33 27 427,38 353 830,71

SUMMA TILLGÅNGAR 326 403,33 27 427,38 353 830,71

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början

-228 256,02 -98 147,31 -326 403,33
 
Årets resultat

-98 147,31 72 789,93 -25 357,38
 
Summa eget kapital -326 403,33 -25 357,38 -351 760,71

Kortfristiga skulder
Övriga skulder

0,00 -2 070,00 -2 070,00
 
Summa kortfristiga skulder 0,00 -2 070,00 -2 070,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -326 403,33 -27 427,38 -353 830,71

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

Preliminär balansräkning
SÖDERMANLANDS SPELMANSFÖRBUND 
818500-9233

Utskrivet av Ann-Mari Wadman 2022-02-25 11:56:16 Visma eEkonomi
Sida 1 av 1



Årsredovisning av fonder som förvaltas av Södermanlands Spelmansförbund
2021

Axels och Elnas folkmusikfond - SEB Korträntefond SEK - LUX

2021-01-01 2021-12-31

Konto Händelser Ing Balans Förändr Utg Balans

Bankkonto 213 0 213

Fondkonto Värdeförändring 70 121 -83 70 038

70 334 -83 70 251

Folkmusikfonden till Gustaf Wetters minne - SEB Korträntefond SEK - LUX

2021-01-01 2021-12-31

Konto Händelser Ing Balans Förändr Utg Balans

Bankkonton 99 0 99

Fondkonto Värdeförändring 47 972 -57 47 915

48 071 -57 48 014

Förändring skulder till SSF från båda fonder - 2021

2021-01-01 Ingående skuld 2 000

2021-04-07 SSF utlägg GW-stipendiet 2021 2 000

2021-12-31 Utgående skuld 4 000



 

 

 

Förslag till verksamhetsplan för Sörmlands spelmansförbund 2022 

Spelmansförbundet stöttar det Låtläger som anordnas veckan före midsommar 

i samarbete med Bilda studieförbund 

Om lag och grupper så önskar kan styrelseledamöter besöka övningskväll 

Lag och grupper kan även få stöd till lokalkostnader eller kostnader för extern 

medverkan. 

Unga medlemmar kan även få bidrag till deltagande i kurser i andra landskap  

En spelträff i september på lämplig plats 

Samarbete kring spelträffen i Brevens bruk i augusti (Tre spelmansförbund 

möts) 

I samband med Gammeldags marknad i Malmköping en sångstund i vår lokal. 

Eventuellt kan lokalen bemannas under dagen för besökare. 

Danskurs med tema 

Spelkurs med tema 

Träff med vår visgrupp och med visgrupper från våra grannförbund 

Fortsatt samarbete med finlandssvenska spelmansförbundet 

Stötta medlemmar som vill spela upp för zornmärket ekonomiskt och med råd. 

Kurs/återträff med studenter vid folkmusikutbildningar och tidigare 

låtlägerdeltagare förslagsvis i mellandagarna 

 

 

 


