Finlands svenska spelmansförbund

Verksamhetsberättelse 2015
Allmänt
Spelmansförbundet vill med sin verksamhet värna om den finlandssvenska spelmans- och folkmusiktraditionen.
Förbundets huvudevenemang spelmansstämman arrangerades detta år i Mariehamn i slutet på juni, och
vinterstämman i Karleby i slutet på mars. Regionala spelträffar har hållits på olika håll i Nyland, och Lilla
Spelmansstämman, som är en del av Kaustinen Folk Music Festival, hölls i medlet av juli.
Folkmusikkurser och -verkstäder har under året ordnats för alla åldrar. Barn och unga har kunnat delta i en
kortare workshop i Vasa samt i en veckoslutskurs i Ingå, äldre spelmän i skärikursen på Sälgrund. En kurs i hur
lära ut fiolspel till nybörjare ordnades i Jakobstad på sensommaren, och under stämman i Mariehamn ordnades
en workshop öppen för alla.
Medlemstidningen Fiolen min, som sedan ett år tillbaka även kan läsas på förbundets webbplats, informerar
medlemmarna om förbundets verksamhet och är en viktig kontaktlänk mellan de geografiskt spridda
medlemmarna i förbundet.

1. Organisationen
1.1 Förbundsdagen
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen, som sammanträder en gång per år till årsmötesförhandlingar. 2015 års förbundsdag hölls lördagen den 21 mars på Villa Elba i Karleby och samlade 38
förbundsmedlemmar.

1.2 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2015 bestått av följande personer:
Post
Ordförande
Viceordförande
Åland
Norra Österbotten
Mellersta Österbotten
Södra Österbotten
Åboland
Västra Nyland
Mellersta Nyland
Östra Nyland
Finlands svenska folkmusikinstitut

Ordinarie
Åsa Lillhannus
Bjarne Lundsten
Sten Eriksson
Johanna Lönngren
Birgitta Beijar-Österberg
Andreas Norrvik
Kurt Svahnström
Linnea Holmberg
Glen-Stefan Qvarnström
Göran Jonsson
Synnöve Svanström

Personlig suppleant

Inger Hagström-Johansson
Jan-Anders Barkar
Per-Henrik Lithén
Philip Norrvik
Björn Svahnström
Kjell Lundsten
Anders Backman
Börje Jönsas
Birgitta Eklund-Strang

Förbundsstyrelsen har under året haft fyra protokollförda möten.
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1.3 Medlemmar
Förbundet hade vid utgången av år 2015 619 personmedlemmar. Av registrets 758 poster upptogs 139 av
prenumeranter, olika organisationer, institutioner och representanter för massmedia.
Medlemsavgiften år 2015 var 20,00 €/medlem och 25,00 € för utlandsmedlemmar. För ytterligare familjemedlemmar i samma hushåll var avgiften 10,00 €, vilken inte inkluderade medlemstidningen Fiolen min.

1.4 Hedersmedlemmar
Förbundet har två hedersordföranden: Ann-Mari Häggman och Siv Ekström.
Hedersmedlem är Gösta Bergström.

1.5 Utskott och kommittéer
1.5.1 Arbetsutskottet
Arbetsutskottet består av förbundets ordförande och viceordförande samt förbundets sekreterare. År 2015 har
arbetsutskottet bestått av Åsa Lillhannus och Bjarne Lundsten samt Pia-Stina Sarin. Medlemmarna i
arbetsutskottet har stått i kontakt med varandra per telefon och e-post.
1.5.2 Stämmoutskottet
Stämmoutskottet har bestått av Bjarne Lundsten (sammankallare), Anders Holmberg, Kim Lönnroos, Börje
Jönsas och Birgitta Beijar-Österberg.
1.5.3 Kaustbyutskottet
Kaustbyutskottet har bestått av Åsa Lillhannus, Siv Ekström, Johanna Lönngren och Martina Krooks.
1.5.4 Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottet har bestått av Gunhild Nymark (utskottets ordförande), Synnöve Svanström (förbundets
skattmästare) och Göran Jonsson.
1.5.5 Redaktionsrådet
Redaktionsrådet består av förbundets ordförande och sekreterare samt två medlemmar. År 2015 har
redaktionsrådet bestått av Åsa Lillhannus och Pia-Stina Sarin samt Linnea Holmberg och Anders Backman.
1.5.6 Barn- och ungdomsutskottet
Under höstmötet 2014 tillsattes ett barn- och ungdomsutskott (BU-utskottet) vars uppgift är att leda barn- och
ungdomsverksamheten inom förbundet. Under 2015 har utskottet bestått av Synnöve Svanström, Linnea
Holmberg, Sten Eriksson, Johanna Lönngren samt organisationssekreteraren Pia-Stina Sarin.
1.5.7 Valberedningen
Förbundsdagen utsåg den 21 mars 2015 en valberedning inför förbundsdagen 2016. I valberedningen ingår PerHenrik Lithén från Korsholm (sammankallare), Göran Jonsson från Sibbo och Klas Nyström från Dalsbruk.

1.6 Revisorer
Revisorer har i enlighet med förbundsdagens beslut varit GRM-revisor Mårten Vikberg och som ersättare CGRrevisor Benita Öling.

1.7 Förbundets personal
Förbundet har en anställd organisationssekreterare. Sedan oktober 2012 har Pia-Stina Sarin haft tjänsten.
Arbetstiden har under år 2015 varit 45 % av heltid, d.v.s. 18 h/vecka, med undantag av juni, november och
december, då arbetstiden varit 100 %. Till organisationssekreterarens uppgifter har hört att förbereda
styrelsemöten, fungera som mötessekreterare, göra upp förslag till verksamhetsplan och budget samt skriva
bidragsansökningar och göra redovisningar. Organisationssekretaren har även skött administrationen kring
årsmötet, spelmansstämmor, kurser och seminarier. Till organisationssekreterarens uppgifter har även hört att
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sköta kassörssysslorna, bokföringen, uppgörandet av bokslut, upprätthålla medlemsregistret samt sköta andra
löpande ärenden.
Under året har organisationssekreteraren deltagit i följande evenemang/föreläsningar/kurser:
 ”Organisationskonferensen” i Tammerfors den 17–18 september
Arrangörer: Svenska kulturfonden och SFV Bildning
 ”Information om stipendier och bidrag från Svenska folkskolans vänner” i Vasa den 4 februari
Arrangör: SFV Bildning
 ”Kurs för föreningskassörer” och ”Att läsa bokslut” i Vasa den 4 november
Arrangör: SFV Bildning
 ”Demokratimodellen – för livskraftiga och inkluderande föreningar” i Vasa den 8 december
Arrangör: SFV Bildning
Tillfällena har varit avgiftsfria.

1.8 Förbundets kansli
Förbundets kansli flyttade från Handelsesplanaden 23 B i Vasa till Smedsby i Korsholm den 31 mars och fick
som ny adress Centrumvägen 3, 65610 Korsholm. Kansliets fasta telefon med numret 06-312 4699 togs ur bruk i
och med flytten, så endast mobilnumret 0500-560 209 är gångbart. Samtal till det fasta numret har blivit
kopplade till mobilen fram till årets slut. Under året har kansliet strävat till att ha öppet måndag–torsdag kl. 9.00–
13.00. E-postadressen till sekreterare och styrelse är kansliet@spelmansforbundet.fi. Förbundets föreningsarkiv
finns hos SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, som under året flyttat till tillfällig adress i Ekgården på
Storalånggatan 28–30 i Vasa.

2. Förbundets verksamhet
2.1 Vinterstämman
Årets vinterstämma hölls under veckoslutet 21–22 mars på Villa Elba i Karleby. Efter välkomstkaffet och
förbundsdagens sammanträde fortsatte programmet med middagsbuffé, musikframträdanden, buskspel och dans.
På söndagen övades allspelslåtarna inför sommarens stämma i Mariehamn, under ledning av Siv Ekström. Lokal
värd för årets vinterstämma var Karlebynejdens Spelmansgille.

2.2 Spelmansstämman
Årets spelmansstämma hölls i Mariehamn den 26–28 juni, och som lokal arrangör fungerade en arbetsgrupp
bestående av Maria Jonsson (numera Svensson) och Christina Johansson. Stämman arrangerades i samarbete
med Nordisk Institut på Åland, vilket innebar att NIPÅ stod för kostnaderna för de två gästande nordiska
folkmusikgrupperna Skrömta och Himmerland. Till arrangörsstaben hörde också den föräldradrivna föreningen
Alandia Strings, som ordnar fiolundervisning för barn.
Stämmans programpunkter var huvudsakligen koncentrerade till Badhusparken och Badhuspaviljongen, men
PR-spelningarna på lördag försiggick runt om i Mariehamn. På lördag kväll spelades det också flitigt i Pub
Bastun vid stranden nedanför paviljongen, och i Doktorsvillan ett stenkast från paviljongen hade SLS/Finlands
svenska folkmusikinstitut sin traditionshörna.
Lördagens utflykter gick till Smakbyn och Kastelholm slott samt till Kobba Klintar. Båda utflykterna var
populära; Smakbyn lockade 27 deltagare och Kobba Klintar 21. Fler hade förstås deltagit, men
programpunkterna har en tendens att kollidera. Stämman avslutades på söndag med en spelmansgudstjänst i St
Görans kyrka i centrala Mariehamn.
Viking Line samt fyra bussar, varav en var bokad på privat väg, tog resenärerna från fastlandet till stämman i
Mariehamn. De flesta stämmodeltagare hade för login valt Hotel Cikada tvärs över gatan från Badhusparken,
men några hade valt Gröna Uddens Camping ett par kilometer längre bort. Hotellets ypperliga läge var mycket
uppskattat av stämmodeltagarna. Även matarrangemangen fick beröm. Måltiderna intogs på Röda Korsgården på
promenadavstånd från hotellet och Badhusparken.
165 deltagare var anmälda via Spelmansförbundet. Det totala antalet spelmän låg omkring 200.
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2.3 Regionala spelträffar
2.3.1 Västnyländsk spelmansträff
Fredagen den 16 januari arrangerades den traditionella Västnyländska spelmansträffen, denna gång på Malmåsa i
Tenala. Som arrangör fungerade Tenala spelmanslag. Deltagarna var 68 till antalet.
2.3.2 Buskspelstillfälle i Ekenäs
Söndagen den 1 mars och lördagen den 26 september hölls buskspelstillfällen i Snåresalen i Ekenäs under
ledning av Jan-Håkan Dahlström.
2.3.3 Buskspelstillfällen i Helsingfors
Söndagen den 15 mars och söndagen den 15 november hölls buskspelstillfällen/PR-spelningar på Folkhälsans
Seniorhus i Helsingfors under ledning av Göran Jonsson.

2.4 Övriga evenemang
2.4.1 Folklandiakryssningen
Folklandiakryssningen, som nu för andra året gick mellan Helsingfors och Tallinn, gick av stapeln den 9–10
januari. Kryssningen var samtidigt Folklandias 20-årsjubileum. Kryssningen skedde för första gången med M/S
Baltic Queen och samlade närmare 3 000 deltagare, varav 42 från Spelmansförbundet. Sibbo Spelmanslag,
Österbottniska spelmän och Västnyländska spelmän var de spelmansgrupper som var anmälda via
Spelmansförbundet. Under Folklandiamässan på lördagen fanns Spelmansförbundet och SLS/Finlands svenska
folkmusikinstitut representerade på mässområdet med varsin informations- och försäljningspunkt.
2.4.2 Lilla Spelmansstämman i Kaustby
Onsdagen den 8 juli ordnades den finlandssvenska dagen – Lilla Spelmansstämman – under Kaustinen Folk
Music Festival. Spelmansförbundet representerades av elva olika spelmansgrupper. Under kvällen hölls en
finlandssvensk soaré i Soittosali, där större delen av de elva grupperna uppträdde. Även enskilda finlandssvenska
spelmän anslöt sig till allspelet som avslutade soarén.
2.4.3 Spelmansstämma på Kilen
Lördagen den 25 juli arrangerade Stefan Kuni och Andreas Norrvik en spelmansstämma på Kilen under namnet
Nordisk spelmansdag med visor och dans på Kilen.
2.4.4 Kvinnfolks spelmansstämma
Lördagen den 8 augusti hölls Kvinnfolks spelmansstämma i Önningeby på Åland. Programmet bestod av
konsert, jam och buskspel. Under året har Kvinnfolk även månatligen ordnat med öppet hus för spelmän i
Önningebymuseet.
2.4.5 Folkmusikfestivalen Vasa Folk
Folkmusikfestivalen Vasa Folk arrangerades den 23–24 oktober på Vasa Arbis, nu för sjätte året i rad. Festivalen
inleddes på fredag med seminariet ”Folklig dans i Svenskfinland”. Seminariet arrangerades av SLS/Finlands
svenska folkmusikinstitut samt Folkmusiksällskapet och samlade närmare 30 åhörare. Festivalen fortsatte på
lördag med en folkmusikworkshop för barn och unga, arrangerad av Spelmansförbundet. Kursdeltagarna fick
sedan äran att inleda kvällens konsert, vars övriga artister var duon Greger Lindell och Klas Nyström, med
förstärkning av Antonia Nyström, samt huvudartisten JPP. Kvällen avslutades med dans.

2.5 Barn- och ungdomsverksamheten
Under året har Spelmansförbundet fortsatt sin satsning på barn och unga genom att arrangera en
folkmusikworkshop i Vasa lördagen den 24 oktober och en spelkurs i Ingå veckoslutet 21–22 november. Båda
kurserna samlade sju deltagare. Folkmusikworkshopen i Vasa arrangerades i samarbete med Vasa Folk r.f. under
folkmusikfestivalen Vasa Folk, och som ledare fungerade Mauno och Antti Järvelä från folkmusikgruppen JPP.
Efter workshopen fanns möjlighet för deltagarna att delta i en dansstuga som leddes av Annina Ylikoski. Som
ledare för Spelkursen i Barösund i Ingå fungerade Jarmo Romppanen och Marianne Maans samt lokala spelmän.
Spelmansförbundet har även stött MWI/Lirarnas projekt ”Pröva på folkmusik -vecka” som hölls i Åboland 1–6
november. Förbundets medlemstidningen Fiolen min har satsat på barn och unga genom att reservera plats i
tidningen för verksamhet som berör barn och unga.
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2.6 Kursverksamheten
2.6.1 Näppäripedagogikkurs
Lördagen den 8 augusti arrangerade Spelmansförbundet en näppäripedagogikkurs i Jakobstad för spelmän som
önskar lära ut fiolspel till nybörjare. Som ledare fungerade Anni Järvelä, dotter till Mauno Järvelä som utvecklat
pedagogiken. Kursen samlade åtta deltagare.
2.6.2 Skärikurs på Sälgrund
Veckoslutet 11–13 september hölls den populära skärikursen igen på Sälgrund utanför Kaskö. Som ledare
fungerade Åke Wänn från Falun i Sverige och Kaustbybördiga Antti Järvelä från Finland. Kursen hölls i
samarbete med SFV Bildning och samlade 16 deltagare.

2.7 Information och marknadsföring
Kurser och övriga evenemang har marknadsförts i förbundets egen medlemstidning Fiolen min och på
förbundets egen webbplats, men delvis även via pressen.
2.7.1 Medlemstidningen Fiolen min
Förbundets medlemstidning utkom under år 2015 med fyra nummer. Fiolen min har formatet A4 med 28 sidor.
Tidningens huvudsyfte är att hålla förbundets medlemmar informerade om förbundets aktiviteter och om
händelser och strömningar på folkmusikens område både i Finland och i övriga Norden. Fiolen min informerar
även om kurser och lokala evenemang. Tidningens redaktörer är Siv Ekström och Axel Kronholm. De sköter
även ombrytningen. Tidningen har en egen e-postadress: fiolenmin@spelmansforbundet.fi. Fiolen min ges ut
med stöd från Föreningen Konstsamfundet. Tidningen kan även läsas på förbundets webbsida via etidningsportalen Issuu.
Medlemstidningen har tillsammans med de övriga finlandssvenska tidskrifterna varit representerad på Vasa
Bokmässa under Österbottens Stormässa i Botniahallen 18–19.4.2015 och på Helsingfors Bokmässa den 22–25
oktober. Medlemstidningen marknadsfördes även i Finlandssvenska Bokkatalogen 2015.
2.7.2 Spelmansförbundets webbplats
På Spelmansförbundets webbplats under adressen www.spelmansforbundet.fi finns information bl.a. om
förbundets verksamhet samt en händelsekalender och en förteckning över verksamma spelmanslag. Webbplatsen
administreras av Webbhuset.

2.8 Medlemskap
Förbundet är medlem i följande organisationer: Centralen för främjande av folkmusik och -dans, Nordisk folkmusikkommitté, Förbundet Nordlek samt Svenska studieförbundet.

2.9 Produkter till försäljning
Spelmansförbundet har under året haft följande produkter till försäljning:
-

Gratulations- / kondoleansadresser
Förbundsmärket
Låthäftet “Allspelslåtar”
Nothäftet ”Pollonesser år 1806”
T-skjorta

10 €
7€
8 € / 12 €
13 € / 15 €
10 € / 12 €

(medlemmar/övriga)
(medlemmar/övriga)
(medlemmar/övriga)

2.10 Kontakter till bidragsgivare samt andra instanser
Under året har Spelmansförbundets nya ordförande Åsa Lillhannus satt sig in i verksamheten bl.a. genom att
delta i olika evenemang och besöka bidragsgivare.
Lillhannus har deltagit i:
- diskussionen om Immateriella kulturarv som hölls i Helsingfors den 25 mars 2015. Museiverket stod för
resekostnaderna.
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projektinnovationsdagen ”Från idé till projekt” som hölls i Tampere-talo (Tammerforshuset) i
Tammerfors den 21 maj. Projektinnovationsdagen gällde projektbidrag som kan sökas från Europeiska
socialfonden (ESF) under EU:s strukturfondsperiod 2014–2020.
- Organisationskonferensen i Tammerfors den 17–18 september med Svenska kulturfonden och SFV
Bildning som arrangörer
- Kansanmusiikin- ja kansantanssin edistämiskeskus KEK:s höstmöte i Tammerfors torsdagen den 1
oktober. Lillhannus blev invald i styrelsen och representerar såväl Spelmansförbundet som SLS/Finlands
svenska folkmusikinstitut.
samt besökt:
- Föreningen Konstsamfundet torsdagen den 24 september.
- Undervisnings- och kulturministeriets öppna diskussionstillfälle för mottagare av statsunderstöd
måndagen den 5 oktober
- Svenska kulturfonden fredagen den 16 oktober.

-

3. Samarbete och uppvaktningar
3.1 Förbundets samarbete med andra organisationer
3.1.1 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI)
Finlands svenska folkmusikinstitut, ett verksamhetsområde inom Svenska litteratursällskapet i Finland, har en
egen representant i spelmansförbundets styrelse.
3.1.2 Folkmusiksällskapet rf
Folkmusiksällskapet är en liten förening som bildades som stödförening till Finlands svenska folkmusikinstitut
när Svenska litteratursällskapet i Finland 2008 införlivade institutet i sin organisation. Sällskapets huvudsakliga
verksamhet har bedrivits i nära samarbete med folkmusikinstitutet, folkmusikfestivalen Vasa Folk och andra
aktörer på det finlandssvenska folkmusikfältet, däribland Spelmansförbundet. Styrelsemedlemmarna i
Folkmusiksällskapet erhåller Spelmansförbundets medlemstidning Fiolen min.
3.1.3 Finlands Svenska Folkdansring rf
Medlemmarna i Folkdansringens styrelse erhåller Fiolen min som utbytesexemplar och medlemmarna i
Spelmansförbundets styrelse får tidningen Folkdansaren.
3.1.4 Centralen för främjande av folkmusik och -dans
Spelmansförbundets ordförande Åsa Lillhannus representerar den finlandssvenska folkmusiken – således även
Spelmansförbundet – i styrelsen för Centralen för främjande av folkmusik och -dans.
3.1.5 Förbundet Nordlek
Spelmansförbundet är avtalspart i Förbundet Nordlek, som är en samarbetsorganisation för de nordiska folkdansoch spelmansorganisationerna.
3.1.6 Folkmusiknätverket Lirarna
Samarbetsparter är Martin Wegelius-institutet, Finlands svenslka spelmansförbund r.f., SLS/Finlands svenska
folkmusikinstitut, Folkmusiksällskapet rf, Förbundet för arbetar- och medborgarinstitut i Svenskfinland (FAMI)
rf, Finlands svenska sång- och musikförbund rf, Yrkeshögskolan Novia och Musikhuset i Jakobstad. Lirarna har
som uppgift att stöda folkmusikundervisningen i Svenskfinland genom att erbjuda undervisning till skolor och
musikläroinrättningar samt ordna fortbildning för lärare. Nätverket startades som ett projekt med Martin
Wegelius-institutet som förvaltningsmässig huvudman och Svenska kulturfonden som understödsgivare. Under
året har Johanna Lönngren varit Spelmansförbundets representant i arbetsgruppen för nätverket Lirarna.
3.1.7 Vasa Folk r.f.
Spelmansförbundet arrangerade i samarbete med Vasa Folk r.f en folkmusikworkshop för barn och unga under
folkmusikfestivalen Vasa Folk i oktober detta år.
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3.1.8 Södermanlands spelmansförbund och Sibelius museum vid Åbo Akademi
Finlands svenska spelmansförbund gav under året ut notboken Pollonesser år 1806 – tillhörige Adolf Fredrik
Stare i samarbete med Södermanlands spelmansförbund och Sibelius museum vid Åbo Akademi.
3.1.9 Pro Kaustinen ry
Pro Kaustinen ry fungerar som arrangör för Kaustinen Folk Music Festival, och Finlands svenska
spelmansförbund samarbetar med föreningen vid arrangerandet av Lilla Spelmansstämman, som hålls mitt under
festivalveckan.
3.1.10 Suomen Nuorisoseurat ry / Pispalan sottiisi
Finlands svenska spelmansförbund är en av medarrangörerna då Pispalan sottiisi som huvudarrangör arrangerar
den årligen återkommande Folklandiakryssningen i januari.

3.2 Uppvaktningar och utmärkelser samt kondoleans
3.2.1 Jubilerande spelmanslag
- Lovisa spelmanslag firade sina 40 år lördagen den 31 januari 2015 på Restaurang Centralen i Lovisa.
- Korsholmsgillet ordnade med 45-års jubileumskonsert lördagen den 7 november 2015 i Arbetets
Vänners lokal i Vasa.
- Vestersundsby spelmän ordnade med 30-års jubileumskonsert onsdagen den 18 november i Jugendsalen i
Jakobstad.
Spelmansförbundet ihågkom de jubilerande lagen med en gratulationsadress.
3.2.2 Övriga uppvaktningar och utmärkelser
- Erik Dannberg, mästerspelman, fyllde 80 år den 29 januari 2015
- Marianne Maans, folkmusiker, fyllde 50 år den 19 maj 2015 och firade bl.a. med Folkmusikkonsert &
Spelmansdans i Essegården 14.5, och den 24 maj bjöd hon på Folkmusikkonsert & Spelmansjam vid
G18 i Helsingfors.
- Birgitta Eklund-Strang, SLS/Finlands svenska folkmusikinstituts mångåriga representant i
Spelmansförbundets styrelse, fyllde 60 år den 1 september 2015
- Bjarne Lundsten, Spelmansförbundets viceordförande, fyllde 60 år den 22 september 2015
Spelmansförbundet har uppvaktat jubilarerna med varsin gratulationsadress som skickats per post.
-

Klas Nyström från Korpo utnämndes till ”Vuoden 2015 kansanmuusikko Varsinaissuomessa” under
folkmusikfesten Palkeiset i Alastaro den 6–7 juni 2015.

3.2.3 Kondoleans
- Åke Grandell 18.3.1938–21.2.2015
Spelmansförbundet ihågkom de anhöriga med en kondoleansadress.

4. Bidrag 2015
Spelmansförbundet har under året erhållit bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet, Svenska
kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Stiftelsen Emilie och Rudolf
Gesellius fond, Svenska folkskolans vänner, Svensk-Österbottniska samfundet samt SFV Bildning.
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