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Ny hemsida

Årsmöte 26 februari
Gregoriebal 7 mars

Hej alla spelmansvänner!
Ljuset börjar sakta men säkert återvända och vi närmar oss med rask
takt årets Gregoriebal. Men först har vi vårt årsmöte med "speljam"
och fika på Tingshuset i februari att besöka!
Gå på årsmötet! Även om du skulle uppleva att årsmötet är en lite
tråkig och formell tillställning så är det grunden till att vårt spelmansförbund kan verka och utvecklas med alla aktiviteter i form av
kurser, stämma, kontaktnät, spelmansträffar mm. Till sist, glöm inte
att ta med ditt instrument, för efter årsmötet ska vi som vanligt
jamma och fika.
Leif Olsson

Styrelsen
Utåtrikta spelmansförbundet!
Vad finns vi till för? Vad kan vi göra för medlemmarna?
Under ett år anordnar spelmansförbundets styrelse två stora
evenemang; Gregoriebalen och Jämtstämman. Sedan anordnar vi
även senaste åren en nyårsdans och andra mindre evenemang.
Senaste tiden har det blivit väldigt centrerat till Östersund kommun
och vi vill vara med och stödja hela länet.
Vi vet att det händer mycket på landsbygden där ni, våra medlemmar
anordnar spelträffar m.m. Vi vill gärna vara med och stödja där det
händer. Fundera på om ni skulle behöva någonting som
spelmansförbundet skulle kunna hjälpa till med.
Ny hemsida
Vi jobbar på en ny hemsida som ska bli mer aktuell genom att göra
det lättare att uppdatera information för flera personer. Det kommer
också att bli lättare att koppla till nya funktioner som kalendarium,
sökfunktioner, bildarkiv och annat.
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Titta gärna in på testsidan under spelmansforbundet.se/test och tyck
till via info@spelmansforbundet.se

Årsavgift
Vad får jag för årsavgiften?
• informationsblad tre gånger per år
• tidningen Spelmannen, som annars kostar 100 kr per år
• du hjälper oss att driva hemsidan med information och notarkiv
möjlighet att teckna instrumentförsäkring till ett lågt pris
• med ditt medlemskap stöder du folkmusikverksamheten i länet.
Betala därför årsavgiften för 2015 till bankgiro 136-2623,
Jämtland/Härjedalens spelmansförbund före 1 april.
Årsavgiften för 2015 är 200 kr för vuxna. Ungdom till och med 20 år
får betala 60 kr.
Den som är född 1935 eller tidigare, och har varit betalande medlem
i spelmansförbundet minst tio år, kan bli seniormedlem. Då får man
utskick och information från oss och samma förmåner som
betalande medlemmar utan att betala årsavgift.
Tidningen Spelmannen skickas bara till dem som betalat årsavgift.
Ni som har instrumentförsäkring genom Folksam får själva se till att
uppdatera uppgifter och betala in rätt premie. Information om
försäkringen når du via länken till SSR på vår egen hemsida, eller via
SSR:s hemsida spelmansforbund.se och därefter länken Försäkring.
Du som vill teckna ny försäkring, kontakta kassören via mail
jens@jevaldsson.se eller 070-296 56 69.
Du kan teckna en ny försäkring när som helst under året.
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Kallelse till årsmötet 2015
Härmed kallas medlemmarna i Jämtland/Härjedalens
spelmansförbund till årsmöte torsdag den 26 februari kl 19.00 på
Gamla Tingshuset Östersund, i Vita Rummet (bakom tingssalen).
Vi bjuder på fika. Ta med instrument!
§ 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 styrelsemedlemmar
§ 10. Val av suppleanter
§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleant
§ 12. Val av valberedning
§ 13. Inkomna motioner
§ 14. Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015
§ 15. Val av ombud till SSR:s riksstämma våren 2015
§ 16. Övriga frågor
§ 17. Årsmötets avslutande
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast 19 februari 2015.
Skickas med e-post till: info@spelmansforbundet.se
Skickas med post till:
J/H Spelmansförbund, c/o Jorun Olsson
Åsvägen 22
836 94 Ås
Efter årsmötet blir det fika och all- och buskspel för den som vill.
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nyårsdans på tiljan
Mellandagsdansen blev nyårsdans den 3 januari med gammaldans
och polskor. Spelmän kom från när och fjärran - inte i stort antal,
men glada och spelsugna.
Dansarna var ovanligt dansanta och uppsluppna samt överraskande
många. Och vilka goda kakor de hade bakat.
Ulla Wessling

Gregoriebalen
Årets Gregoriebal blir lördag 7 mars på Restaurang Hov, Jamtli,
Östersund. Dörrarna öppnas 19:00. Frivilligt inträde.
Ni är hjärtligt välkomna att fylla huset med dans och spel hela
kvällen! Det finns plats både för buskspel på nedervåningen och spel
till dans på övervåningen i den fina gillesalen.
Servering från klockan 19 med enkel barmeny.
Mer information kommer efter hand på hemsidan.

Folk & Världsmusikgalan 2015
Lördagen den 14 mars arrangeras Folk & Världsmusikgalan i
Berwaldhallen i Stockholm och sänds direkt i P2.
Galan är den sjätte i ordningen och 2015 års presentatörer blir
Kristoffer Lundström, rutinerad programledare i SVT:s Kobra och
Nadin Al Khalidi, som blev årets Traditionsbärare 2014.
Arrangörer av galan 2015:
Sveriges Radio/Berwaldhallen, Riksförbundet för Folkmusik och
Dans, Kulturens Bildningsverksamhet, Länsmusiken i
Stockholm/Musikaliska, Eric Sahlström Institutet, Sveriges Spelmäns
Riksförbund och Svenska Folkdansringen. Läs mer hos SSR,
spelmansforbund.se.
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Klubb 3
Östersunds folkdansklubb, Klubb 3, fortsätter under 2015.
Workshop, jam, dans, fika och gratis! Näst sista söndagen i månaden,
i Tingssalen på G:a Tingshuset, Östersund, klockan 18:30. Datum är
15/2 och 22/3. I april blir det klubb 3 Special i samband med
Limbohofvets spelning lördag den 18/4. För mer info se
klubbsam.se

Klubb SAM
Klubb SAM är en musikförening i Östersund som arrangeras
konserter inom skilda genrer, från folkmusik till jazz. Här följer ett
utsnitt av vårens utbud.
Leif Ottosson & Bridget Marsden: 21/3.
Releasekonsert på Jazzköket. ”Deras tolkningar av den nordiska
folkmusiken med öppna soloutflykter och ljudlandskap som gränsar
mot det filmiska har skapat stor intresse såväl på den etablerat
folkmusikscenen som bland en ny publik.”
Limbohofvet: 18/4.
Konsert, jam och dans på Ås Föreningshus. ”Limbohofvet består av
tre fiolspelerskor som med dunder och brak tar för sig av den
svenska folkmusiken”
Mer info som exakta tider och biljettpris tillkommer på klubb SAM:s
hemsida klubbsam.se.

jämtstämman
Vi arbetar vidare för att förankra stämman till helgen före
midsommar. Datum är alltså i år 12-14 juni. Bevaka hemsidan för
senaste information.
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Kalendarium
Februari
15/2
17-21/2
19-22/2
19/2
26/2
26-28/2

Klubb3
Rörosmartnan rorosmartnan.no
Umefolk umefolk.umeafolkmusik.se
Sista dag för motioner till årsmöte
Spelmansförbundets årsmöte på Gamla Tingshuset
Marsimartnan i Levanger, www.marsimartnan.no

Mars
7/3
14/3
21/3

Gregoriebal på Jamtli, Hov
Folk & Världsmusikgalan i Berwaldhallen i Stockholm
Leif Ottosson & Bridget Marsden på Jazzköket Klubb SAM

April
10/4
Spelträff Åsarna
17-18/4 Sidsjöstämman Sidsjö Hotell & Konferens i Sundsvall
18/4
Limbohofvet konsert, jam och dans på Ås Föreningshus
Maj
Juni
4-7/6
Ransätersstämman
12-14/6 Jämtstämman på Jamtli
Juli
1/7
5/7
6-10/7
19-26/7

Bingsjöstämman
Delsbostämman
Föllingeveckan
Landskappleik och Jørn Hilme-stemnet på Fagernes
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