Verksamhetsberättelse 2017
Medlemmar
Föreningen har haft 160 st betalande medlemmar under det gångna året.

Möten
Stadgeenligt årsmöte hölls i Träfotere 19/3. Styrelsemöten har hållits en gång i månaden under
terminerna. Året inleddes med ett heldagsmöte för att i lugn och ro kunna planera verksamheten.

Instrumentförsäkringar
Styrelsen har administrerat ett 60-tal försäkringar åt Folksam under året.

Medlemsbrev
Medlemsbrevet har utkommit med fyra nummer under året. Ett tiotal medlemmar får nu brevet via
mail som de önskat. Mattias Landin har gjort layouten och haft kontakten med tryckeriet.

Endagskurser
Förbundet har under året arrangerat följande kurser:
1. Trallkurs med Ann-sofi Nilsson och Isa Holmgren den 6/5 i samband med Sunne Danshus
2. Kurs för barn och unga på Ransätersstämman, med Anna Karlsson och Pär Kunze
3. En ungdomskurs och en vuxenkurs med Anna Karlsson i samband med Spelmännens dag på
Gammelvala 23/7
4. Kurs med gruppen MP3 11/11 (Träfotere, 26 deltagare)

FolkBeat
Fem heldagsträffar genomfördes under våren, med totalt 10 deltagare i gymnasieåldern. Pasi
Pasanen var kursledare, och Nina Peréz gästade folkmusiker under en av träffarna.
Gruppens träffar bestod av att repa in nya låtar, prata om samspel och gruppdynamik, ensemblespel,
samt lite jobb med sceniskt uttryck. Undervisningen var främst i helgrupp men även mindre grupper
där man kunde jobba lite mer med arrangering. FolkBeat spelade på bland annat på folkmusikkväll på
Klaraborg i Karlstad, och avslutade terminen med en konsert på Ransätersstämman.
Efter en muntlig utvärdering säger deltagarna att de är nöjda med kursen. Det kom även mycket bra
respons från publiken på Ransätersstämman. Målet är att öka antalet deltagare till nästa år.
/Pasi Pasanen

Sommarlåtkursen på Vägsjöfors Herrgård, 8-12 augusti
Det var cirka fyra spelpass med undervisning varje dag och kvällsaktiviteter i form av dans,
teaterbesök, lärarkonsert och spel till dans. Undervisningen skedde på gehör och ungdomarna
delades in i grupper efter spelvana och erfarenhet av att lära sig på gehör. Kursen avslutades med en
konsert för familj och vänner. Styrelsen fanns på plats och tackade ledarna med en blomma i slutet
av konserten.
Alla ungdomar trivdes och hade roligt och alla var med på kvällsaktiviteterna och kände sig välkomna
i gemenskapen. Besöket på Västanå teater var en succé och besöket av regissören Leif Stinnerbom
dagen efter var också mycket uppskattat.
Kursen hade totalt 35 deltagare: 25 st på spelkursen och 10 st på teaterkursen, som skedde i
Västanås regi. Kursledare var Anna Karlsson, Pär Kunze, Mikael Marin, Linnea Benneberg och BibbeLott Åsbom Kunze.
/Anna Karlsson

Ransäterstämman 10 juni
På Ransäterstämman höll Spelmansförbundet sedvanligt i programpunkten ”Värmländska spelmän”.
I år hade vi allspelslåtar efter kvinnliga spelmän som tema. Utöver allspelet och
konferencieruppdraget så framförde delar av styrelsen en låt tillsammans. Vidare så spelade
styrelseledamöterna Maria Andersson och Joel Andersson några låtar på egenhand i programmet.
Vid spelmansförbundets tält så var det en livaktig verksamhet med mycket spel och personer som var
nyfikna på spelmansförbundets verksamhet. Det var mer folk vid tältet än det brukar, vilket troligen
berodde på att vi stod där senare under eftermiddagen än vi gjort tidigare år.
Styrelsen bedömer årets deltagande på Ransäterstämman som lyckat.

Folkmusikkväll 11 november
Vi ordnade en spel- och danskväll i Träfotere i Hynboholm, i samband med att folkmusikgruppen
MP3 hade kurs. Flera spelmän och dansare underhöll under kvällen. Frykeruds spelmanslag ordnade
med fikaförsäljning. Det blev en trevlig kväll, dock var uppslutningen inte så bra som förväntat då få
kursdeltagare stannade kvar efter kursen.

”Silverfesten”
Ordföranden Johanna Andrén deltog som representant för förbundet vid den av Gert Ohlsson
arrangerade ”silverfesten”. En fest där de nyblivna värmländska riksspelmännen uppmärksammades:
Daniel Höglund Werngren, Claes Hallgren, Therese Hugosson Olsson och Maria Andersson.
Spelmansförbundet fick uppdraget att uppmärksamma nyblivna riksspelmän med middag i
framtiden, medan föreningen Ransätersstämman ordnar med spel inför publik. Ett fint initiativ av
Gert Ohlsson.

