
Verksamhetsberättelse 2016 	
 	

VERKSAMHET 
 
Medlemmar 	
Föreningen har haft ca 164 betalande medlemmar under året. 	
 	
Ransätersstämman 9-12 juni 	
På grund av det osäkra väderläget fick vi låna ett partytält av ordföranden. Där hade vi ett 
informationsbord med försäljning av noter, böcker och cd-skivor. Vi hade fint buskspel i tältet 
vid ett par tillfällen och när folk flockades där för att det regnade, lyckades vi värva ett par 
medlemmar.  
Maria Andersson var allspelsledare och höll i allspelsakuten som också blev inomhus på 
grund av vädret. Däremot på allspelet var det nästan fullsatt och Västra logens scen blev 
välfylld med spelglada musikanter. Erik Gustafsson-stipendiaten Tove Meyer-Lie spelade 
några låtar med sina vänner. Flera medlemmar arbetade som funktionärer på stämman.  
 
Folkmusikkväll  
Vi ordnade en folkmusikkväll på Gillet i samband med Per Runbergs låtkurs och ett 
medlemsmöte. Skrômt kom och spelade. Sedan var där ett 20-tal personer och dansade till 
Claes & Göran, Spelfolk och Daniel Höglund. 
 	
Nyhetsbladet 	
Medlemsbrevet har utkommit med fyra nummer under året. Styrelsen har gemensamt jobbat 
med medlemsbrevet och Mattias Landin har sett till att det blivit snyggt och kommit ut i tid. 	
 	
Kansliet/Förrådet  	
Några ur styrelsen träffades en kväll i december och städade och gallrade bland gamla papper 
på kansliet. Kansliet har också fungerat som mötesrum vid några styrelsemöten under året.	
 	
Möten 	
Stadgenliga möten har varit årsmötet 7 mars, halvårsmötet 28 november och regelbundna 
styrelsemöten. 	
 	
Stipendium 	
Erik Gustavssons stipendium tilldelades Tove Meyer Lie från Karlstad. 	
 	
Förbundets digitala verksamhet 	
Förbundet har under 2016 fortsatt sitt digitala arbete, och lanserade i slutet av året en 
uppdaterad version av sitt uppskattade digitala arkiv. Större förändringar inkluderar att alla 
nothäftens ingående låtar har gjorts sökbara och att tidningsurklipp från 1929 fram till 1955 
har scannats in och gjorts tillgängliga i arkivet. 	
 	
Instrumentförsäkringar 	
Styrelsen har administrerat ett 60-tal försäkringar åt Folksam under året. 	
 	
 	
 	
  	
	  



KURSER	

 	
Under året har vi hållit låtkurser för barn och ungdom såväl som för blandade grupper. 
Liksom tidigare år har vi satsat på att ha några kortare kurser på olika platser i Värmland, 
för att kunna få fler barn och unga att lära känna folkmusiken och VSF´s verksamhet. 
 
Folkbeat 	
Ensemblen bestod 2016 av 14 värmländska ungdomar som hade fem spelträffar på helger 
under våren i studieförbundet Bildas lokaler i Karlstad. Ensemblen har varit blandad, 
mestadels gymnasieåldern. Det har spelats på gitarr, fioler, dragspel, blockflöjter, bas, 
tvärflöjt och trummor.  
Gruppen gjorde ett bejublat framträdande som avslutning på Ransäterstämman.  	
Ledare var: Nina Peréz och Pasi Pasanen 
 
Lördag 11/6 - Ungdomskurs på Ransätersstämman 
Vi fick även i år så många deltagare, att vi fick dela gruppen i två. Flera av ungdomarna som 
tidigare inte kände varann, spelade ihop efter kursen. Ledare: Anna Karlsson och Pär Kunze 	
 	
Söndag 24/7 - Ungdomskurs i samband med Spelmännens dag på Gammelvala 
Deltagarna lärde sig två värmländska låtar med stämma. Nivån i gruppen var jämn och det var 
inga problem för deltagarna att lära sig låtarna. Kursen avslutades med uppspel av låtarna på 
stora scenen.	
Ledare: Anna Karlsson 	
 	
Tisdag 9/8 – lördag 13/8 - Sommarkurs på Vägsjöfors herrgård i Torsby 
Kurserna hade 33 deltagare mestadels från Värmland men också från andra delar av 
mellansverige samt från Norge och Rumänien. Liksom föregående år genomfördes kursen i 
samarbete med Västanå teater. Deltagarna delades in i fyra grupper, tre för låtutlärning och en 
för teater. 
Temat för årets kurs var ”Spökeri”, och lärarna hade lagt sig vinn om att hitta låtar o visor 
med spökmotiv. Liksom i fjol hölls också en teaterkurs. Teaterkursen byggde på en medeltida 
ballad/spökhistoria. På kvällarna hölls dansutlärning och spelmansförbundets styrelse kom på 
besök. På torsdagskvällen besökte kursen föreställningen Löwensköldska ringen i 
berättarladan i Rottneros. Avslutningskonserten som avslutade kurserna på lördagen var 
mycket uppskattad. 
Ledare var: Linnea Benneberg, Anna Karlsson, Pär Kunze och Bibbe-Lott Åsbom Kunze 	
 	
Lördag 22/10 - Låtkurs med Per Runberg i Gillet, Karlstad 
Kursen hade 12 deltagare i blandade åldrar och nivåer. Temat var Bingsjölåtar. Vi sålde 
hembakt fika och fick beröm för initiativet. 
Ledare: Per Runberg 
 
Lördag 5/11 - Ensemblespelkurs med MP3 i Bildas lokaler, Karlstad 
19 deltagare, fem timmar arrangemangsspel. Stor åldersspridning på deltagarna, stor variation 
av instrument och ett väldigt lyckat kursupplägg. 
Ledare: Mia Marin, Nina och Mattias Peréz	

 	
 	
 	
 



Styrelsen har bestått av: 	
 	
 	
Ordförande Johanna Andrén  
Vice ordförande Maria Andersson 	
Kassör Gunnar Grahn  
Sekreterare Mats Genell 	
Ledamot Mattias Landin Ledamot Björn Midböe 	
Ledamot Felicia Eklöf 	
 	
Samt suppleanterna: 	
 	
Alf Börjars 	
Mattias Bergström	

 	
	

Johanna Andrén Mats Genell  Maria Andersson 	
 	
__________________     ___________________ ______________________ 	
Ordförande  Sekreterare  Vice ordförande 	
 	
	


