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Gregoriebal

12 mars på jamtli, restaurang Hov

Spelkamrater!
Detta år kommer att innebära en del nya satsningar.
Vi har inlett ett samarbete med Jamtli och tagit principbeslut om att
lägga årets stämma på Jamtli den 12-13 augusti.
Vi börjar redan med Gregoriebal på restaurang Hov den 12 mars.
Det blir också låt- och dansutlärning samt årsmöte denna dag. Möt
upp mangrant och låt oss få en bra start på samarbetet!
Spelmansåret rivstartade annars redan innan nyår med en spelträff i
mellandagarna i Ås föreningshus för andra året. Vi siktar på att
denna träff blir återkommande.
Styrelsen arbetar också intensivt med att hitta bra organisationsformer för dels sommarkurser för både ungdom och vuxna i
anslutning till stämman, dels låtverkstad för ungdom som ett löpande
projekt i syfte att stärka återväxten. Goda exempel finns ju i flera
andra landskap.
Birka annonserar nu att man drar igång en heltidsubildning inom
folkmusik till hösten 2011. Det är välkommet och kommer att kunna
ge nya möjligheter till utbyten, gästspel och vitalisering av
folkmusiklivet.
Väl mött till årsmöte och Gregoriebal önskar styrelsen.
STYRELSEN 2010-2011
Leif Olsson, Tulleråsen, ordförande, 0640-340 89
Anders Wedlund, Frösön, sekreterare, hemsidan, 063-10 22 98
Christina Reuterwall, Frösön, kassör, försäkring 063-10 90 42
Angelica Sjöstedt, vice ordf Rödön, 070-356 65 77
Hanna Olsson Gammelgård, Östersund
Per-Anders Östberg, suppleant
Kjell-Erik Eriksson, suppleant
Sven Berg, suppleant
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Repris i Sällsjö helgen 25-26 september –
förra året….
Rubriken syns lite udda, men förra utskicket av medlemsbladet
krockade nästan med spelhelgen i Sällsjö. Så det blir en lite sen
rapport.
Västjämtlands Folkmusikförenings årliga spelträff är verkligen en
höstlig höjdpunkt! Och någonting att se fram emot redan nu i
februari. Träffen i höstas var precis lika trivsam, lärorik och trevlig
som den brukar vara. Johan Vestrum och Kjell-Erik Eriksson delade
på spelledarskapet. En härlig kombination både av personligheter
och låtar, som vi nära nog trettiotalet deltagare sög åt oss av och
gladde oss åt.

Det blev musikcafé på lördagskvällen denna gång också. Med
betydligt flera åhörare än hösten innan – kan ryktet ha spritt sig?
Roligt blev det. Och väl varierat program med låtar från ömse sidor
riksgränsen, olika mindre konstellationer av spelmän/-kvinnor och
instrument, när vi inte spelade alla tillsammans.
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Efter gemensamt kvällskaffe (det var ju musikcafé…) följde flera av
åhörarna med oss tillbaka till ”spelsalen”. Vi fortsatte med trivsamt
gemensamt låtspel på temat ”…. kan vi inte ta den här …..”. De sista
åhörarna fick vi nästa mota ut när vi bröt för lite vederkvickande
sömn.
Det tål att upprepas – Sällsjögården är ett härligt ställe att vara på
med dessa spelträffar. Oerhört vackert belägen; denna gång hade
snön hunnit komma och pudra fjällen i fonden och solen lyste hela
tiden. Maten är verkligt god och atmosfären så hemtrevlig.

Något annat som också tål att upprepas många gånger – mycket
varmt tack Västjämtlands Folkmusikförening för att ni ordnar denna
härliga helg och generöst bjuder oss att vara med. Och mycket varmt
tack till Johan och Kjell-Erik som gav oss så mycket. Ser fram mot
ny ”repris” i höst, gärna i Sällsjö.
Christina Reuterwall
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Kallelse till årsmötet 2011
Härmed kallas medlemmarna i Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund till årsmöte lördagen den 12 mars kl. 16.00 på
restaurang Hov, Jamtli i Östersund.
Dagordning
1. Årsmötets öppnande.
2. Kallelse och dagordning.
3. Val av årsmötesfunktionärer.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Kassarapport.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
8. Val av förbundsordförande.
9. Val av ordinarie styrelsemedlemmar.
10. Val av suppleanter.
11. Val av revisorer och revisorsuppleant.
12. Val av valberedning.
13. Inkomna motioner.
14. Verksamhetsplan för nästa verksamhetsår
15. Fastställande av årsavgift.
16. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2011
17. Övriga frågor.
18. Årsmötets avslutande.
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 8 dagar före.
Vi planerar för middag på Hov kl 17.30 för 195:- exkl ev dryck.
Vi måste dock ha föranmälningar till middag senast den 1/3.
Anmäl dig helst via epost till info@spelmansforbundet.se,
(i nödfall till 070-309 66 96, Hanna eller 070-660 49 94 Christina).
OBS ange om du har speciella önskemål, allergier eller önskar
vegetarisk mat.

5

Årsavgift
När det nu är nytt år så kommer förstås påminnelse om årsavgiften,
som är 200 kr för ”dom stora” och 60 kr för ”dom små” (till och
med 20 år). Betala via plusgiro 46 82 63-9, Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund. Betala före 1 april.
Seniormedlemmar, som 80 år eller äldre, behöver inte betala årsavgift
till spelmansförbundet. Om man har varit betalande medlem i minst
tio år får man ändå utskick och information från oss. Man har också
samma förmåner som betalande medlemmar vid våra arrangemang
(spelmansstämman t ex).
Däremot kommer inte SSR:s tidning ”Spelmannnen” i brevlådan.
För att få den måste man betala årsavgift.
Du som har Folksams instrumentförsäkring genom
spelmansförbundet, passa på att betala in premien samtidigt.
Premierna finns på Folksams sida för instrumentförsäkringar, som
du når via www.folksam.se/sverigesspelmansservicesida.
Premierna för 2011 är desamma som förra året, se nedan.
Kontrollera själv premien innan du betalar in. Är du osäker, ring och
fråga kassören Christina, så att vi slipper justeringar i efterhand.
Betala premien före 1 april.
Tävling om ny logotyp
Det kom en förfrågan om förbundet hade några märken att sälja.
Eftersom vi inte har det har styrelsen beslutat utlysa en tävling om
en ny logotyp som skulle kunna användas både för märken och i vår
marknadsföring. Förslag bör ha en rund eller rektangulär inramning
och innehålla texten Jämtland/Härjedalens spelmansförbund.
Styrelsen är enväldig jury och vinnaren får gratis medlemskap i 2 år.
Skicka förslag till info@spelmansförbundet.se som bildfil eller foto,
senast 1 april.
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Försäkring
Du vet väl att du som medlem kan försäkra dina instrument till låg
kostnad och bra villkor?
Försäkringen gäller för instrument (inte pianon, flyglar, orglar),
inklusive fodral och tillbehör (med tillbehör avses även mikrofoner
och förstärkare som tillhör instrumentet).
Grundpremien 2011 är 150 kronor för 20 000 kronor i
försäkringsbelopp. Sedan ökar premien med 50 kronor per 10 000 kronorsintervall upptill maximalt 500 000 kronor. Maximal premie
blir då 2550 kronor.
Fullständiga villkor finns på Folksams sida. För att teckna en ny
försäkring fyller du i en ansökan:
www.folksam.se/polopoly_fs/1.8808!/ansokan.pdf och skickar till:
J/H spelmansförbund, c/o Christina Reuterwall, Mälltorpsgatan 5,
832 44 Frösön
Du kan teckna en ny försäkring när som helst under året. Däremot
ska premien för fortsatt försäkring betalas före 1 april.
Du ansvarar själv för att meddela eventuella ändringar (adress som
ovan eller epost christina.reuterwall@comhem.se).
Gregoriebalen
Det blir alltså bal den 12/3 på restaurang Hov med följande
hållpunkter:
12-16 workshops med låt- och dansutlärning bl a Offerdalsdanser
med Leif Olsson.
16-17.30 Årsmöte
17.30
Middag (föranmälan se sid 5)
19-01 Dans och spel.
Mer information kommer efter hand på hemsidorna
www.spelmansforbundet.se och www.gregoriedansen.se.
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BINGSJÖstämman
Vi planerar även i år att ha ett framträdande under Bingsjöstämman i
Dalarna 6 juli. Vi vill fortsätta sprida den fina musiken från våra
trakter och på det sättet hoppas vi locka fler till vår egen stämma.
Vi återkommer med detaljer i majutskicket.
jämtstämman
Stämman i år planeras att äga rum 12-13 augusti på Jamtli i
Östersund. Vi börjar på fredag kväll med förstämma runt bortre
delen av Jamtli. Under lördagen kommer det att bli spel från stora
scenen, några workshops och föredrag mm. På kvällen fortsätter
stämman i och runt om restaurang Hov. Vi kommer att disponera
hela restaurang Hov för både spel och dans. Vi planerar även att ha
någon konsert i den nybyggda kyrkan som ligger nedanför.
Låtkurs för ungdom och vuxna hoppas vi ska gå att ordna under
tiden 10-13 augusti med boende på vandrarhemmet på Jamtli.
Många detaljer återstår att lösa och vi kommer säkert att behöva en
hel del frivilliga insatser. Bevaka hemsidan för senaste information.
Skivor
Jag letade efter hoppvalser och snubblade via internet över en ny
skiva ”Triller” med trönderspelmannen Sturla Eide där bland andra
även jämten Lasse Sörlin medverkar. Fina låtar och spännande
arrangemang på en skiva som också finns på Spotify. En annan skiva
värd att rekommendera är ”Hemlängtan” med härjedalingen Anders
Thunell och rörosingen Olav Luksengard Mjelva i fint samspel av
härjedalslåtar.
MUNSPELSKURSer
De traditionella sommarkurserna med John-Erik Hammarberg
kommer i år att knytas till Föllingekursen 10-15 juli. Se vidare på
www.follingeveckan.com/allmant/munspelskurs.
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Kalendarium
Februari
22/2
Musikcafé/släppfest med Offerdals spelmanslag som i år
firade 25-årsjubileum är på gång med en ny CD. Kl 19 är
det dags för musikcafé/släppfest i Ede. Entré 100 kr.
24-26/2 Umefolk umefolk.umeafolkmusik.se
23-26/2 Marsimartna Levanger www.marsimartnan.no
Mars
4/3
4/3

Sista dag för motioner till årsmöte
Ovikens dragspelskung Leif Ottosson tar med sig sitt nya
band till Jämtland! Tingssalen, Gamla Tingshuset kl 19.30
12/3
Gregoriebal, jam, workshops och årsmöte på
restaurang Hov på Jamtli.
25/3
12.00 Gamla Kyrkan Östersund, Tiljans spelmän
25-27/3 Erik Englunds spelmansstämma i Sönneråsen
April
1/4
Maj
20/5
28/5

Spelmanskväll i Åsarna Bygdegård 19.30
12.00 Gamla Kyrkan Östersund Lunchkonsert
Parspel - Folkligt o Eget; Cochrane & Eketorp
spelträff Hembygdsgården, Föllinge (Gammelstugan)
Ta med egen mat! Uppl Ulla 0645-102 15.

Juni
9-12/6 Ransätersstämman
juli
3/7
Delsbostämman
6/7
Bingsjöstämman
10-15/7 Föllingeveckan
Augusti
10-13/8 Jämtstämman på Jamtli
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