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Årsberättelse 2020 för Stockholms Spelmansgille
Stockholms Spelmansgille (SSG) har under år 2020 haft följande
förtroendevalda
Nämnden
Styresman Stefan Lindén 1.1 2020 -14.10 2020
Styresman Christine Branden 14.10 2020-31.12 2020
Medelsförvaltare Christine Branden 1.1.2020- 14.10 2020
Medelsförvaltare Reidar Persson 14.10.2020 – 31.12 2020
Skrivare Anita Deak 2020
Ledamöter
Gudrun Elvhage 2020
Gudrun Elvhage vice styresman fr 14.10 2020- 31,12 2020
Ingela Thalén 14.10 2020-31.12 2020
Ersättare
Ingela Thalén 1.1 2020 – 14.10 2020
Tiiu Serenander 14.10 2020-31.12 2020
Funktionärer
Valda för 2020
Spelfogde Allan Westin
Stf spelfogde Lars Thalén 1.1 2020-14.10 2020
Notfogde Allan Westin
Arkivarie Allan Westin
Redaktör för Gillaren Inga Bergenmalm
Redaktion för Gillaren Marianne Milde 14.10 2020-31.12 2020
Ansvarig för hemsidan Inga Bergenmalm
Försäkringsansvarig Stefan Lindén 1.1 2020.14.10.2020
Anita Deak 14.10.2020-31.12 2020
Regissör Allan Westin
Förste granskningsman Kaj Jarlevik
Andre granskningsman Ulf Fredriksson
Valberedning Yvonne Hellström och Lotta Reuterskiöld med Yvonne Hellström som
sammankallande
Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR)
Gillet är sedan det bildades landskapsförbund för Stockholm inom Sveriges
Spelmäns Riksförbund (SSR). Avgift för medlemskap i SSR är 50 kr per år för varje
medlem och ingår som en del i Gillets ordinarie medlemsavgift.
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Kulturens Bildningsverksamhet
SSR är en av stiftarorganisationerna till Kulturens och Gillet genomför sin studieoch programverksamhet i samarbete med bildningsförbundet.
Representation
Representanter till möten med SSR, medborgarhusföreningar o.d. utses av
nämnden. Vid SSR:s årsstämma som ägde rum via Zoom deltog Christine Branden
och Stefan Linden samt Ingela Thalén som var årsstämmoordförande. Årsstämman
präglades naturligtvis av hur coronapandemin påverkat också spelmansrörelsens
verksamheter.
Årsmötet 2020
Det gångna året har präglats av den coronapandemi som drabbat alla delar av
Sverige och hela världen. Det mesta av den verksamhet som planerades inför 2020
har antingen ställts in eller genomförts i andra former än som tidigare var tänkt.
En reflektion är ändå att många, många människor på olika sätt bidragit till att hålla
kulturaktiviteter igång och ansträngt sig för att utövare och publik skulle få tillgång
till framför allt musikupplevelser. Flera av de lokaler som vanligtvis används för
verksamhet var nedstängda för att minska smittrisken. Tellus som varit Gillets
hemvist under ett antal år stängdes ned helt och hållet.
Årsmötet som var planerat till i mars genomfördes den 14 oktober 2020 dels på
Birkagården, Stockholm dels via Zoom. Mötet valde Christine Branden som ny
ordförande och tackade Stefan Lindén för många års arbete. Övriga beslut och val av
nämndledamöter med flera funktionärer framgår av årsmötesprotokollet.
Medlemsantal den 31 december 2020
Gillet hade vid utgången av år 2020 136 medlemmar, varav 48 är kvinnor. Av
medlemmarna var 11 familjemedlemmar. Arne Blomberg är riksspelman och
ständig medlem är Gunilla Adolfsson, Brita Savér och Verner Bogren
Nämnden
Nämnden har haft 6 möten under året. Löpande ärenden har härutöver avhandlats
via e-post och när ledamöterna tidigare under året träffats vid Gillets
onsdagsövningar.
Ekonomi
Balans- och resultaträkning samt budget för 2020 presenterades på årsmötet.
Gillets ekonomi har under ett antal år stabiliserats, dels genom en återhållsam
budget, dels genom intäkter från att vi systematiskt rapporterat kulturarrangemang.
Den kraftigt förändrade verksamheten under det gångna året har också påverkat
ekonomin. Den minskande aktiviteten kommer främst att påverka ekonomin 2021
eftersom intäkter från kulturarrangemang kommer halvårsvis i efterskott.
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Ekonomiskt resultat redovisas som vanligt i den ekonomiska berättelsen som
bifogas årsberättelsen.
Instrumentförsäkring
Instrumentförsäkringen, som är ett förmånligt avtal mellan Sveriges Spelmäns
Riksförbund (SSR) och Folksam, har tecknats av 33 medlemmar.
Medlemsavgifter
Vid årsmötet 2020 togs följande beslut: Medlemsavgifter är oförändrade, 300 kr för
enskild medlem och 350 kr för familj. Medlemsavgift debiteras inte medlemmar från
och med det år de fyller 90 år, inte heller riksspelmän och hedersmedlemmar.
Tidningen Spelmannen
SSR (Sveriges Spelmäns Riksförbund) ger ut tidningen Spelmannen fyra gånger per
år och sänder den till betalande medlemmar i landskapsförbund anslutna till SSR.
Medlemsregistret har hållits uppdaterat av skrivaren i samarbete med
medelsförvaltaren.
Medlemsinformation, medlemsbladet Gillaren
1 nummer av medlemsbladet Gillaren kom ut i början av året 2020 och omfattade 8
sidor. I tidningen beskrevs lite av Gillets verksamhet under hösten 2019 med bland
annat Gillets 75-årsjubileumsfest och starten på nya året med Don Gillamstämman i
januari 2020.
Gillaren som PDF-tidning finns tillgänglig på Gillets webbplats och har även gått ut
med e-post till medlemmarna samt att några exemplar har tryckts och varit
tillgängliga vid spelövningarna för dem som inte har tillgång till Internet. Redaktör
för Gillaren har varit Inga Bergenmalm.
Våren, sommaren, och hösten 2020 blev för många en lång period av ensamhet och
saknad och längtan efter spelträffar och spelmansstämmor och all den trevliga
samvaro som vi är så vana vid. Informationen till Gillets medlemmar har påverkats
av osäkerheten i vår omvärld.
Medlemsbladet Gilllaren har fått ett nytt utseende på senhösten 2020. Styrelsen
ansvarar för utskicken med e-post. Gillaren som PDF-tidning åren 2008 – 2020 finns
sparad på Gillets webbsida. Att skapa en medlemstidning "som förr" tar mycket tid i
anspråk. Och är inte lika lätt tillgänglig för alla, som ett nyhetsbrev via e-post.
Medlemsinfo som brukar finnas i tidningen återfinns numera fullt ut på webbsidan.
Redaktörerna för Gillaren finns kvar och kan bidra med information bilder och
texter till nyhetsbrevet och webbsidan, och vill fortfarande få hjälp att dokumentera,
fotografera vid Gillets olika evenemang.
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Gillaren -Nyhetsbrevet har distribuerats till medlemmar via e-post och läggs också
på Gillets webbsida med rubriken ”Nyhetsbrev” så att man kan hitta tillbaka lätt och
klicka på länkar och ladda hem bifogade noter till månadens låtar. ”Månadens låtar”
har också fått en egen plats på webbsidan, med länkar till ljudfiler och noter. Här
kommer även att finnas länkar till Stockholms Spelmansgilles youtube-kanal med
bland annat inspelningar av vår spelledare Allan Westin. Du når dessa
videoinspelningar endast från Gillets webbplats, de är alltså inte sökbara för hela
världen på youtube, bara för Gillets medlemmar och vänner som hittat vår
webbsida. Webbsidan på internet är lätt tillgänglig både från dator och telefon,
adressen är stockholmsspelmansgille.se
Egna särskilda arrangemang 2020
4 januari genomfördes årets spelmansstämma till minne av Don Gillam i Tellus
Fritidscenter, Hornstull. Möjlighet fanns att under stämman delta i worksshops för
både fiolspel samt komp på både gitarr och fiol. En välbesökt stämma som i
mellandagarna lockade många besökande spelmän och dansare.
Gillestugor (månadsträffar/söndagsträffar):
26 januari Jakobsbergs Gård, Bredäng
23 februari Jakobsbergs Gård, Bredäng
Allspel, grupp- och solospel samt folkliga visor var inslag vid gillestugorna. Gillets
medlemmar ordnade kaffeservering. Ett särskilt tack till Cecilia Lindén som med
benägen hjälp från övriga gillesmedlemmar stått för arbetet. Vi hade många besök
av både spelmän och publik och lokalen har utnyttjats fullt ut
Från mars månad har samtliga träffar ställts in med hänvisning till smittrisken. Ett
svårt beslut särskilt med hänsyn till att Söndagscafeerna och Spelstämman vid
Jakobsbergs gård varit så välbesökta och betytt mycket också för stadsdelen.
Spelövningar
Onsdagar. För övning och inlärning av varje månads låtar har Drakenbergssalen i
Tellus Fritidscenter hyrts 10 onsdagskvällar under våren från 8 januari till 11 mars.
Därefter ställdes övningarna in då lokalen stängdes pga av smittrisk.
Efter sommaren skedde övningar utomhus i Rålambshovsparken i augusti och
början av september, därefter i Birkagården. De senare övningarna med begränsat
antal deltagare per gång. Låtar och ljudfiler har skickats ut regelbundet under både
vår som hösttermin.
Spelledare har varit Allan Westin och ställföreträdande spelledare var Lars Thalén
fram till årsmötet.
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Spelövningarna och inlärning har liksom föregående år inriktats på låtar som kan
användas både på konserter, framträdanden i större och mindre sammanhang samt
vid spel till dans. En repertoar om ca 200 låtar har sammanställts av Allan Westin.
Låtar m m hålls tillgängliga genom Stefan Lindens m fl webbsidor. Till flertalet av de
låtar som ingår i repertoaren finns noter och inspelningar att tillgå på hemsidan.
Under spelövningarna under våren har medlemmarna också haft tillgång till
kaffeservering och det har möjliggjorts tack vare insatser från Ebbe Nordin och
Birgitta Carlson samt övriga medlemmar som hållit i onsdagsfikat.
Onsdag em. Klackrent, som leds av Lars Thalén, är en grupp inom Stockholms
Spelmansgille med inriktning på gammaldans och Bodapolskor. Klackrent har 14
medlemmar. Klackrent har träffats 8 januari till 11 mars. Men inte haft regelbunden
verksamhet under hösten.
Båda gruppernas övningar och inlärning hålls som studiecirklar.
Övriga arrangemang, deltagande i spelmansstämmor m.m.
Årets kulturaktiviteter har till stor del varit inställda på grund av coronapandemin.
Nedanstående är de arrangemang i vilka vi har deltagit i Gillets namn
• 18 januari spelade flera medlemmar vid Midvinterstämman och Klackrent
spelade till dans.
• 8 februari scenspel och spel till gammaldans på Slagsta Gilles Vinterstämma i
Hallunda.
• Augusti spel vid äldreboende i Fisksätra
Gillet deltog med inspelat material i den digitala stämman i Kungsträdgården
Söndagar under juli och augusti har många tillsammans med Allan Westin deltagit i
allmänt spel i Vitabergsparken.
Klackrent, deltog med inspelat material vid den digitala stämman i Kungsträdgården
Arkiv, noter
Noter och nothäften, inspelade kassettband, böcker m.m. förvaras hos
notfogden/arkivarien, medan gamla protokoll, skrivelser, tidningsurklipp och
liknande förvaras hos styresmannen.
Gillet har egna och SSR:s noter till försäljning. SSR:s häfte med jubileumslåtar(med 2
CD), från vilket en del av ”månadens låtar” för onsdagsgruppen är hämtade är dock
f.n. slutsålt.
Arkivarien Allan Westin har under året fortsatt sin genomgång av Gillets
notmaterial och inspelningar.
Spelmän utan Gränser
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Lennart Lyngå har sedan flera år samlat spelmän för att spela för publik vid olika
marknadsplatser och köpcentra företrädesvis i Täby med omnejd. Också det gångna
året har Spelmän utan gränser samlat in pengar till Läkare utan Gränser vid ett
antal tillfällen. . Ett hängivet och viktigt arbete.
Slutord
2020 präglades till största delen av coronapandemin, men vi har på olika sätt ändå
haft kontakt med varandra, och flera av medlemmarna har använt möjligheten att
spela med varandra i mindre grupper. Styrelsen har också försökt att ta vara på de
möjligheter som den digitala utvecklingen erbjuder. Under innevarande år vill vi på
olika sätt försöka komplettera spelträffar med digitala möjligheter till spel och
kontakt mellan medlemmarna.
Vi ser fram emot att den vaccinering som startat, ska göra det möjligt för oss att ses
igen på träffar, spelövningar, stämmor och danser.
Styrelsen/nämnden tackar för visat förtroende under det gångna året och ser fram
emot ett givande verksamhetsår 2021 Vi tackar alla medlemmar som lagt ner tid och
kraft för att driva Gillets verksamhet.
Stockholm mars 2021

Christine Branden

Gudrun Elvhage

Reidar Persson

Anita Deak

Ingela Thalén

Tiiu Serenander

