Årsmöte för

Västergötlands

spelmansförbund
2022-04-23

Detta häfte innehåller alla för mötet nödvändiga handlingar

Dagordning till årsmöte med

Västergötlands spelmansförbund
23 april 2022

§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två personer att jämte årsmötets ordförande justera mötesprotokollet
§5 Val av rösträknare, en person att bistå Björn Restin
§6 Fråga om årsmötets behöriga utlysande
§7 Fastställande av dagordning
§8 Fastställande av röstlängd
§9 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021 jämte kassarapport och balansräkning
(bilagorna 1 och 2)
§10 Framläggande av revisorernas berättelse (bilaga 3)
§11 Beslut om verksamhetsårets resultat
§12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§13 Till styrelsen inlämnade motioner
§14 2022 års verksamhetsplan och budgetplan (bilagorna 4 och 5)
§15 Fastställande av arvoden, reseersättningar sam övriga kostnadsersättningar för 2022,
(bilaga 6)
§16 Beslut om medlemsavgiften för 2023 (bilaga 7)
§17 Nya hedersmedlemmar
§18 Stipendiat till Nils Eriksson Fonden
§19 Val av ordförande för 2022 (mandattiden går ut för Per Oldberg)
§20 Val av kassör 2022-2023 (mandattiden går ut för Anders Brissman)
§21 Val av ledamot för 2022-2023 (mandattiden går ut för Lars Persgren)

§22 Val av styrelseersättare för 2022-2023 (mandattiden går ut för Ola Wirtberg)
§23 Val av revisor för 2022-2023 (mandattiden går ut för Marie Rönnbäck)
§24 Val av revisorsersättare för 2022-2023 (mandattiden går ut för Lars Peter Höglind)
§25 Val av förskringsansvarig för 2022 (mandattiden går ut för Anders Utter)
§26 Val av valberedning för 2022
(mandattiden går ut för Mikael Pettersson, Pers Nils Toft och Henrik Wüst)
§27 Val av tre representanter, två ordinarie och en ersättare, att ingå i Folkmusik i Västs
styrelse (bilaga 8)
§28 Val av revisor att granska Folkmusik i Västs räkenskaper 2021 (mandattiden går ut för
Marie Rönnbäck)
§29 Mötets avslutande

Bilaga 1
sida 1

Verksamhetsber ttelse f r
V sterg tlands spelmansf rbund
1 januari-31 december 2021
P grund av pandemin h lls rsm tet den 27 mars via postomr stning. 111 medlemmar hade
skickat in sina r stsedlar. M tesordf rande, sekreterare och tv justeringsm n samlades i Tibro
och gick igenom dessa. R stsedlarna utgjorde underlag f r rsm tesprotokollet.
Styrelsen har under 2021 haft följande utseende:
Ordf rande
Per Oldberg
Bor s
Sekreterare
Ewa Harr sson
Tibro
Kass r
Anders Brissman
Tibro
Ledamot
Lars Persgren
V rg rda
Ledamot
Hampus Borg
Tibro
Ers ttare
Bj rn Restin
Nossebro
Ers ttare
Ola Wirtberg
Lerdala
Övriga förtroendevalda:
Webbmaster
Revisor
Revisor
Ers ttare
Ers ttare
Instrumentf rs kring
Valberedning:

Bj rn Restin
Marie R nnb ck
Anki L vgren
Dan van Ginhoven
Lars Peter H glind
Anders Utter
Henrik W st
Mikael Pettersson
Pers Nils Toft

H kerum
Kode
R vlanda
Bor s
G teborg
Tollered
Tidaholm (sammankallande)
Frilles s

F rbundet hade vid 2021 rs utg ng 575 medlemmar varav 111 under 25 r. F r n rvarande finns
det 17 hedersmedlemmar i f rbundet.
St relsen har under ret haft 7 sammantr den. Alla f rutom de tv f rsta som videom ten.
Arbetsgruppen f r Vara har under ret haft ett antal telefonm ten och kontakt via mail.
Medverkande i gruppen r Per Oldberg, Anders Brissman,Hans Kennemark samt Lovisa
Silfverberg fr n ABF och Birgitta Geiborg fr n Vara folkh gskola
Arbetsgruppen f r Sj vikskursen har haft mail och telefonkontakter under ret. I arbetsgruppen
ing r Per Oldberg, Anders Brissman samt Jenn Gustafsson.

Bilaga 1
sida 2

Under 2021 har V sterg tlands spelmansf rbund varit en aktiv del av parapl organisationen
Folkmusik i V st (FIV), som har som s fte att f rdela de erh llna regionala medlen till v ra tre
spelmansf rbund i regionen. Sedan 2020 har FIV ing tt ett samverkansavtal med F rvaltningen f r
kulturutveckling (FKU, tidigare Kultur i V st) som avslutas 2022. FKU har g tt in med medel och
st ttar FIV med en hemsida. I samma projekt ing r ocks framtagandet av en logot pe. FIV
medverkar vid de arrang rs-n tverkstr ffar som FKU arrangerar. Folkmusik i V st r fortsatt
huvudman f r ungdomskursen V stra L tverkstan. Under 2021 var verksamheten till stor del digital
men man fick avsluta med en mindre turn i september med bl.a konserter p G teborg Folk
Festival och Bohusfestivalen i Str mstad. Konserten fr n G teborg finns p Youtube. (s k p
V stra L tverkstan!)
SSR h ll i r ett digitalt rsm te den 18 april via Zoom. 57 personer deltog, varav 37 var delegater
fr n f rbunden och alla val genomf rdes med hj lp av acklamation, dvs att alla sa Ja! i k r.
St relsen ut kades med tv personer. rebro beh vde hj lp med STIM och f rbundet skall ta tag i
fr gan.
Tidningen V stg taspelmannen har utkommit med tre nr varav ett dubbelnummer. Ansvarig
utgivare r Per Oldberg och Ola Wirtberg f r grafisk form. En redaktionskommitt under ledning av
tf redakt r Michael Eriksson har tillsammans skapat en m cket tilltalande och l sv rd publikation.
F r hemsidan ansvarar webbmaster Bj rn Restin. VSF har ven en Facebook-sida med 360 likes.
Spelmansstämmor och spelträffar i Västergötland 2021
Skara 10 juli
Balter d 25 juli
Odens ker 7 augusti
Ornunga 13-15 augusti

Speltr ff 15 spelm n deltog
Speltr ff 20 spelm n deltog
Speltr ff 25 spelm n deltog
Digital konsert- och workshopserie

Spelmansst mman i Ornunga blev i r n o en Corona-anpassad konsert- och workshopserie
ist llet f r en traditionell spelmansst mma. rets konserter genomf rdes med rekommenderade
begr nsningar p 50 personer i publiken. N tt f r i r var vandringskonserter, ett koncept d r
publiken vandrade mellan konsertlokalerna. P l rdagen vandrades det mellan Asklanda k rka,
Ornunga gamla k rka och Ornunga n a k rka och p s ndagen mellan Ornunga n a k rka,
Simonsg rden och Ornunga gamla k rka. Med tre starter vardera dagen fick artisterna h lla
konsert tre g nger vilket gav sammanlagt arton konserter. Alla deltagarna var r rande verens om
evenemangets f rtr fflighet. Vissa konserter direkts ndes (streamades) p Internet tillsammans
med n gra workshops av artisterna. N gra av st mmans tillt nkta konserter bj ds ut till fem
ldreboenden i V rg rda och Alings s kommun. Med handsprit, munsk dd och p ett boende, spel
bakom en stor ple iglasskiva, spreds musikgl dje till de boende.

Bilaga 1
sida 3
Kursverksamhet 2021
rets Sj viks kurs genomf rdes 26 juli - 1 augusti. Inga specialarbeten genomf rdes i r. 33 elever
deltog i rets kurs helt i enlighet med g llande restriktioner. Bl.a h rdes ett e trat lt plus ett t lt fr n
Sj viksg rden in f r att skapa st rre undervisningslokaler.
En digital l tkurs med Marit Westrum genomf rdes i anslutning till Ornungast mman. Temat var
resande-spelm n i Norge. 11 personer deltog i kursen.
Ett steg vidare. Tv helgkurser under h sten med fokus p fl ckpolska och trinning, tv snabba
polsket per fr n olika delar av v rt landskap. L rare var Bill L tt, B i Telemark, Mats Johansson,
Oslo, Thomas Johansson & Anita Widell, Bor s, Inger Johansson, Per Johansson och Uno
Eliasson, Alings s och Pers Nils Toft, Frilles s. 24 deltagare

Övrig verksamhet
Picknick-konserter med trion Firas B r som en del av Bor s f ller 400 r. Firas B r best r av
Jenn Gustafsson, G teborg, Emma Johansson, J rp s och Oskar Reuter, G teborg
De 10 konserterna arrangerades av f rbundet med st d fr n Sparbanksstiftelsen Sjuh rad,
Wikanders stiftelse och Bor s stad. M let, att n ut med folkmusik till en bred publik och ge
m nniskor m jligheten att g p konsert trots pandemin, uppn ddes till fullo. Konserterna
h lls utomhus under sommaren och inomhus under h sten allt enligt g llande restriktioner.
P sj lva h gtidsdagen den 27 juni h lls 7 kortare konserter bl.a p en badstrand, ett s rskilt
boende och i ett koloniomr de. Konserterna s gs av n rmare 200 personer allt som allt.
Musiken d r du bor. Med st d av Kulturr det och Grevillis fond arrangerade f rbundet en serie p
5 konserter fr n Fj r s i s der till V nern i norr med Hans Kennemark och Jenn Gustafsson.
Projektet utforskade de dialektala skillnaderna mellan olika delar av v rt landskap och det
musikaliska inneh llet utformades efter orten konserten gavs p .
rets verksamhet har ven i r p verkats av den p g ende pandemin. Det r v r f rhoppning att vi
skall kunna b rja bedriva v r verksamhet under mer normala former kommande r.
St relsen vill h rmed tacka f r alla medlemmar f r det arbete de nedlagt f r f rbundets b sta och
tackar f r visat f rtroende.
Bor s Januari 2022
....
Per Oldberg
ordf rande

....
Ewa Harr sson
sekreterare

....
Anders Brissman
kass r

....
Hampus Borg
ledamot

....
Lars Persgren
ledamot

Bj rn Restin
ers ttare

....

....
Ola Wirtberg
ers ttare

Västergötlands spelmansförbund
Huvudkassa 2021
Inkomster:

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter 2022
Försäljning
Prenumerationer
Vara kurs
Sjöviks kurs
Axvalla kurs
Ornunga Digital kurs
Bidrag Kulturungdom
Bidrag ABF Axevalla kurs
Bidrag Clara Lechmans fond (Ornunga)
Bidrag SSR Sjövik
Bidrag SI Heij Konsert Västergötlands Museum
Bidrag VGR
Bidrag Picknic konserter
Bidrag Hemma hos konserter
Bidrag Folk You / VLV
Bidrag Sjövik Folk You
Gåva Nils Eriksson Fond
Fel insatta premier
Övigt
Summa

Utgifter:

Medlemsavgifter SSR
Medlemavgifter övriga
Inköp till försäljning
Kurs Axvall
Kurs Sjövik
Kurs Sjövik 2020
Kurs Vara
Ornunga
S I Heij 100 år
Över fört stöd FIV
Konserter i Borås
Reklam Facebook
Kontorsmaterial
Data
Hemsida
Porto
Försäkring
Tidning
Tidning kringkostnader
Bankkostnader
Årsmöte VSF
Överföring Premier
Resor
Överföring NE Fond
Hyra lagerlokal
Summa

132 402,56 kr
21 500,00 kr
41 241,00 kr
500,00 kr
1 250,00 kr
108 475,00 kr
75 200,00 kr
6 061,53 kr
25 000,00 kr
8 000,00 kr
8 000,00 kr
33 250,00 kr
9 000,00 kr
145 000,00 kr
20 000,00 kr
20 000,00 kr
15 000,00 kr
21 000,00 kr
5 000,00 kr
4 450,00 kr
1 675,50 kr
702 005,59 kr

44 880,00 kr
500,00 kr
31 500,00 kr
100 354,40 kr
283 879,00 kr
15 000,00 kr
804,00 kr
29 800,00 kr
25 672,00 kr
15 000,00 kr
10 361,00 kr
1 012,19 kr
2 776,00 kr
4 874,59 kr
2 843,75 kr
24 718,96 kr
4 172,00 kr
31 557,00 kr
240,00 kr
6 838,50 kr
3 393,00 kr
4 650,00 kr
1 117,40 kr
5 000,00 kr
884,00 kr
651 827,79 kr

Bilaga 2
sida 1

Bilaga 2
sida 2

Huvudkassa forts.
.

Årets inkomster
Årets utgifter
Årets överskott
Ingående saldo
Årets överskott
Utgående saldo

..

702 005,59 kr
651 827,59 kr
50 178,00 kr
304 016,69 kr
50 177,80 kr
354 194,49 kr

Tillgångar:
Kassa
Bank
Bank placeringskonto

1 235,00 kr
313 286,76 kr
39 672,73 kr
354 194,49 kr

Skulder och eget kapital:
Roll up
Picknic konserter
Medlemsavgifter 2022
Henma hos
Fel insatta premier
Arvoden 2021
Redaktionskommite
Eget kapital

5 000,00 kr
10 000,00 kr
21 500,00 kr
20 000,00 kr
2 650,00 kr
15 000,00 kr
6 000,00 kr
274 044,49 kr
354 194,49 kr

Västergötlands spelmansförbund
Instrumentförsäkringen 2021
Inkomster:
Premier
Medlemsavgifter
Premier 2021
Axevalla kurs
Summa

93 850,00 kr
150,00 kr
56 100,00 kr
2 375,00 kr
152 475,00 kr

Utgifter:
Överförda medlemsavgifter
Premier Folksam
Porto
Bankkostnader
Summa

1 850,00 kr
143 570,00 kr
2 400,00 kr
1 675,50 kr
149 495,50 kr

Årets inkomster
Årets utgifter
Årets överskott

152 475,00 kr
149 495,50 kr
2 979,50 kr

Ingående saldo
Årets överskott
Summa

102 993,85 kr
2 979,50 kr
105 973,35 kr

Tillgångar:
Bank
Placeringskonto
Summa

71 228,70 kr
34 744,65 kr
105 973,35 kr

Skulder och eget kapital:
Premier 2022
Medlemsavgifter
Eget kapital
Summa

56 100,00 kr
150,00 kr
49 723,65 kr
105 973,65 kr

Bilaga 2
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Västergötlands spelmansförbund
Nils Eriksson-fonden 2021
Inkomster:
Gåvor
Summa inkomster

.
5 000,00 kr
5 000,00 kr

Utgifter:
NE Stipendium
Summa utgifter

2 000,00 kr
2 000,00 kr

Årets inkomster:
Årets utgifter
Årets överskott

5 000,00 kr
2 000,00 kr
3 000,00 kr

Ingående saldo
Årets överskott
Utgående saldo

115 093,38 kr
3 000,00 kr
118 093,38 kr

Tillgångar:
Framtidskonto
Bank
Summa

114 698,46 kr
3 894,92 kr
118 593,38 kr

Skulder och eget kapital:
Eget kapital

118 593,38 kr

Bilaga 2
sida 4

Västergötlands spelmansförbund
J E Rydström 2021
Inkomster:
Överskott fonder
Retur felaktig överföring
Summa

.
27 941,64 kr
31 500,00 kr
59 441,64 kr

Utgifter:
Syskonrabatt Sjövik
Gåvor Sjövik
Fel överfört
Summa

4 000,00 kr
3 500,00 kr
31 500,00 kr
39 000,00 kr

Årets inkomster
Årets utgifter
Årets överskott

59 441,64 kr
39 000,00 kr
20 441,64 kr

Ingående saldo
Årets överskott
Utgående saldo

410 986,40 kr
20 441,64 kr
431 428,04 kr

Tillgångar:
Bank
Fonder
Summa

298 415,72 kr
133 012,32 kr
431 428,04 kr

Eget kapital

431 428,04 kr

Bilaga 2
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Bilaga 3

Bilaga 4

Verksamhetsplan för Västergötlands spelmansförbund
1 januari – 31 december 2022
12-13 feb

Vara-kursen (inställd pga Covid-19)

8-10 april

mini-Vara för durspel

23 april

Årsmöte via Zoom

13-15 maj

mini-Vara för fiol (och andra melodiinstrument)

9 juli

Spelträff i Skara fornby

25-31 juli

Ungdomskursen ”Låtar på västgötska” på Sjöviksgården, Sjövik

6 aug

Uddevallafestivalen, VSF deltar i västsvensk workshop

11-12 aug

2-dagars låtkurs inför Ornungastämman

13-14 aug

Spelmansstämma i Ornunga - 10 års-jubileum!
VSF är medarrangör.

10 sep
& 5 nov

Ett steg vidare, två heldagar då vi utforskar slängpolskan och
trinningen i både spel och dans på IOGT-gården i Töllsjö.

22-23 okt
19-20 nov

Två helgkurser på Axevalla folkhögskola med Mia Marine, med
fokus på fioler och fiolteknik.

Ovanstående kurser och spelmansstämma genomförs om folkhälsomyndighetens
rekommendationer så medger.
Fortsatt samarbete inom Folkmusik i Väst med Bohusläns och Dalslands spelmansförbund.
Fortsatt utgivning av tidningen Västgötaspelmannen med tre nummer per år, två på våren
och ett på hösten, varav det tredje är ett dubbelnummer.
Utveckling av hemsidan med bl.a ny layout, spelmansprofiler och kursverksamhet samt
nyhetsrapportering. Häri ingår även förbundets Facebook-sida.
Musiken där du bor. Ett fortsatt och nu utökat projekt i samarbete med
hembygdsföreningarna i Västergötland och med en avsiktsförklaring från Svenskt Visarkiv.
Förbundet fortsätter på olika sätt stödja folkmusikalisk verksamhet i landskapet och dess
omedelbara närhet, såsom spelmansstämmor, spelträffar, kurser och workshops.
Borås januari 2022
Styrelsen

Bilaga 5

Västergötlands spelmansförbund
budgetplan för 2022
Inkomster:
Medlemsavgifter
Försäljning
Sjövikskurs
Axevallakurs
Ornungakurs
Varakurs
Bidrag Folk You Sjövik
Bidrag Folk You Övrigt
Bidrag SSR Sjövik
Bidrag ABF Sjövik
Regionbidrag
Summa

125 000,00 kr
10 000,00 kr
160 000,00 kr
45 000,00 kr
12 000,00 kr
150 000,00 kr
15 000,00 kr
1 000,00 kr
8 000,00 kr
8 000,00 kr
200 000,00 kr
734 000,00 kr

Utgifter:
Medlemsavgifter SSR
Övriga medlemsavgifter
Hemsidan
Material till försäljning
Sjövik
Ethno
Ornunga
Uddevalla
Axevallakurs
Varakurser
Extra bidrag Ornunga
Tidning
Tidning kringkostnader
Porto
Resor
Kontorsmaterial
Årsmöte SSR
Årsmöte VSF
Övriga möten
Uppvaktning
Lokalhyra
Arvoden
Summa

45 000,00 kr
500,00 kr
3 500,00 kr
10 000,00 kr
360 000,00 kr
3 000,00 kr
30 000,00 kr
5 000,00 kr
45 000,00 kr
190 000,00 kr
25 000,00 kr
38 000,00 kr
5 000,00 kr
37 000,00 kr
5 000,00 kr
5 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
1 000,00 kr
3 000,00 kr
1 000,00 kr
15 000,00 kr
829 000,00 kr

Bilaga 6, 7 & 8

Bilaga 6
Förslag från styrelsen gällande ersättningar vid uppdrag för förbundet:
1. Reseersättning:
a. 18,50 kr/mil för resa med egen bil.
b. Övriga resor ersätts med faktisk kostnad, mot uppvisande av kvitto
2. Utlägg å förbundets räkning ersätts med faktisk kostnad mot uppvisande av kvitto.
3. Arvode till ordförande, kassör försäkringsansvarig 3081 kr (förra årets beslutade 3015 kr +
den senaste årets ökning av konsumentprisindex, KPI, på 2,2%). Detta arvode (3081 kr) går
även till tidningskommittén som sig inbördes beslutar hur att använda detsamma.
4. Förtroendevalda befrias från medlemsavgift för de år de är förtroendevalda. Till
förtroendevalda räknas styrelsemedlemmar, revisorer, revisorsersättare,
instrumentförsäkringsansvarig samt valberedning.

Bilaga 7
Förslag från styrelsen gällande medlemsavgift för 2023 (oförändrad):
1. Hedersmedlemmar och ungdomar det år
de gått Sjövik.............................................................0 kr
2. Ungdomsmedlem, upp till 20 år............................150 kr
3. Ordinarie medlemsavgift, vuxen...........................350 kr

Bilaga 8
Val av representanter för Västergötlands spelmansförbund (VSF) i Folkmusik i Västs (FIV) styrelse.
Vi väljer normalt två, en ordinarie och en suppleant, men i år föreslår styrelsen att tre stycken väljs,
två ordinarie och en suppleant. Bakgrunden är följande:
Per Oldberg är ordförande för både VSF och FIV. Det är två uppdrag som var för sig är mycket men
som tillsammans blir så mycket mer, en situation där ett plus ett blir tre. Ingen i FIVs nuvarande
styrelse är villig att ta posten som ordförande så istället har vi vidtalat Rebecka Westin som kan tänka
sig ordförandeposten, men inte i år. Hon är alltså nr tre att väljas till FIVs styrelse, tillsammans med
Per Oldberg och Anders Brissman. Under 2022 kommer hon att sitta med för att komma in i arbetet
för att på FIVs årsmöte 2023 gå in och ta posten som ordförande istället för Per Oldberg som då
kommer att kunna koncentrera sig på att ”bara” vara ordförande för förbundet.

