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Verksamhetsberättelse 2020 

 

Allmänt 

 

Verksamhetsåret 2020 går till historien som ett år då inget blev som det var tänkt. Orsak: coronaviruset. 

Trots alla rekommendationer och restriktioner i samhället under året så har Finlands svenska spelmansförbund 

gjort sitt yttersta för att hålla igång verksamheten. Förbundsdagen och vinterstämman kunde efter många om och 

men hållas under nästan normala former i september, om än sex månader senare än vad som var tänkt. 

Medlemstidningen har getts ut, även om två av numren slogs ihop till ett dubbelnummer. Styrelsen har vant sig att 

hålla möten på distans, vilket resulterat i fler möten än under ett normalt verksamhetsår. Den anrika skärikursen 

kunde med viss skepsis genomföras i september, om än med färre deltagare än normalt. All osäkerhet och ovisshet 

har medfört extra arbete och bekymmer, men samtidigt har nya arbetsformer tagit form. Exempelvis så påbörjades 

under hösten planeringen av en digital folkmusikkurs inför följande verksamhetsår. 

 

1. Organisationen 

1.1  Förbundsdagen – årsmötet  

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen som sammanträder en gång per år till årsmötesför-

handlingar. Enligt stadgarna skall förbundsdagen hållas inom utgången av mars månad. År 2020 blev ett undantag 

då en tillfällig lagändring gjorde det möjligt för föreningar att skjuta fram sina årsmöten i och med 

coronapandemin. Förbundsdagen, som ursprungligen skulle ha sammanträtt på Scandic Waskia i Vasa fredagen 

den 27 mars, kunde sammanträda lördagen den 12 september på Hotel Vallonia i Korsholm. Närvarande var 24 

förbundsmedlemmar, varav tre deltog på distans via videokonferenstjänsten Zoom. 

     Efter årsmötet serverades kaffe och gräddtårta medan den lokala värden StämmBandet underhöll med musik.  

1.2 Förbundsstyrelsen 

Förbundsstyrelsen, som väljs av förbundsdagen, har under verksamhetsåret 2020 bestått av följande personer: 

 

Post     Ordinarie     Personlig suppleant 

Ordförande     Åsa Lillhannus 

Viceordförande     Michaela Lassus  

Norra svenska Österbotten     Jan-Anders Barkar      Tobias Elfving  

Mellersta svenska Österbotten     Birgitta Beijar-Österberg         Per-Henrik Lithén  

Södra svenska Österbotten     Kenneth Nordman     Carl-Erik Herrmans 

Åboland     Antonia Nyström     Kurt Svahnström 

Västra Nyland     Linnea Holmberg     Carita Aminoff 

Mellersta Nyland     Anders Backman     Lars Silén  

Östra Nyland     Göran Jonsson     Kim Lönnroos 

Åland          Sten Eriksson     Francine Eriksson 

  

 

Förbundsstyrelsen har under året haft sex protokollförda möten, varav två varit fysiska och fyra via video-

konferenstjänsten Zoom. 
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1.3 Medlemmar 

Förbundet hade vid utgången av år 2020 548 personmedlemmar. Av registrets 662 poster upptogs 108 av 

prenumeranter, olika organisationer, institutioner och representanter för massmedia. 

Medlemsavgiften år 2020 var 30 € per medlem och 35 € för medlemmar bosatta utomland. För ytterligare 

medlemmar i samma hushåll var avgiften 10 € per medlem, vilken inte inkluderade medlemstidningen Fiolen min. 

Under året har ett nytt medlemsregister tagits i bruk som ger förbundet större möjlighet att vara i kontakt med 

medlemmarna även elektroniskt. Det nya registret finns på Desky och är skräddarsydd för de finlandssvenska 

organisationerna. Desky administreras av Webbhuset Finland Oy Ab. 

 

1.4 Hedersmedlemmar 

Förbundet har två hedersordföranden: Ann-Mari Häggman och Siv Ekström. 

Förbundets enda hedersmedlem Gösta Bergström avled under året.  

 

1.5  Utskott och kommittéer 

1.5.1 Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet består av förbundets ordförande och viceordförande samt förbundets sekreterare. År 2020 har 

arbetsutskottet bestått av ordförande Åsa Lillhannus och viceordförande Michaela Lassus samt 

organisationssekreterare Pia-Stina Sarin. Medlemmarna i arbetsutskottet har stått i kontakt med varandra per 

telefon och e-post. 

1.5.2 Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottet har bestått av Åsa Lillhannus (sammankallare), Göran Jonsson samt skattmästare Inga-Lill 

Sund. 

1.5.3 Stämmoutskottet   

Stämmoutskottet har bestått av Anders Holmberg, Kenneth Nordman, Stefan Skata och Greger Lindell. 

1.5.4 Kaustbyutskottet   

Kaustbyutskottet har bestått av Åsa Lillhannus och Jan-Anders Barkar. 

1.5.5 Kurs- och lägerutskottet 

Kurs- och lägerutskottet har bestått av Michaela Lassus, Kenneth Nordman och Linnea Holmberg.  

1.5.6 Redaktionsrådet  

Redaktionsrådet består av förbundets ordförande och sekreterare samt två medlemmar. År 2020 har redaktionsrådet 

bestått av Åsa Lillhannus och Pia-Stina Sarin samt Linnea Holmberg och Anders Backman. 

1.5.7 Valberedningen 

Förbundsdagen utsåg den 12 september 2020 en valberedning inför förbundsdagen 2021. I valberedningen ingår 

Per-Henrik Lithén (sammankallare), Göran Jonsson och Synnöve Svanström. 

 

1.6  Revisorer 

Revisorer har i enlighet med förbundsdagens beslut varit GR-revisor Mårten Vikberg och som ersättare CGR-

revisor Benita Öling. 

 

1.7  Förbundets personal 

Förbundet har en anställd organisationssekreterare. Sedan oktober 2012 har Pia-Stina Sarin haft tjänsten. 

Arbetstiden har under år 2020 varit 45 % av heltid, d.v.s. 18 h/vecka. Till arbetsuppgifterna hör att förbereda 

styrelsemöten, fungera som mötessekreterare, göra upp förslag till verksamhetsplan och budget, skriva 

bidragsansökningar, göra redovisningar samt sköta administrationen kring förbundsdagen, spelmansstämmor, 

folkmusikkurser och andra evenemang. Till arbetsuppgifterna hör även att sköta kassörssysslorna, förbereda 
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bokföringen och löneräkningen, skriva verksamhetsberättelsen, upprätthålla medlemsregistret och uppdatera 

förbundets webbplats samt sköta andra löpande kansliärenden. 

 

1.8  Spelmansförbundets kansli 

Förbundets kansli finns i Hotel Vallonias byggnad i Smedsby i Korsholm och har adressen Centrumvägen 3, 65610 

Korsholm. Mobilnumret är 0500 560 209 och e-postadressen kansliet@spelmansforbundet.fi 

Förbundets föreningsarkiv finns hos SLS arkiv, i Samlingen för folklig musik- och dansutövning som finns i Vasa 

på Handelsesplanaden 23. 

 

2.  Förbundets verksamhet 

2.1  SamStämt 

Finlands svenska spelmansförbunds och Finlands Svenska Folkdansrings gemensamma stämma SamStämt skulle 

ha hållits veckoslutet 26–28 juni 2020, men inhiberades i slutet på mars på grund av coronapandemin. Arbetet med 

SamStämt hade nått långt och anmälningarna hade börjat komma in då stämman inhiberades. I och med att de båda 

förbunden har planerna klara för 2021 så flyttas den gemensamma stämman fram till år 2022. 

 

2.2  Vinterstämma 

Vinterstämman skulle ursprungligen ha hållits på Scandic Waskia i Vasa fredagen den 27 mars 2020, men ställdes 

in på grund av coronapandemin. Utrymme, kvällsbuffé och logi var bokade för flertalet, varav många skulle 

fortsätta följande dag sitt deltagande i Kvarken Folk-kryssningen. 

     Vinterstämman kunde arrangeras lördagen den 12 september 2020 på Hotel Vallonia i Korsholm. Programmet 

omfattade uppträdanden, allspel, jam och middagsbuffé. Vinterstämman samlade 26 deltagare. 

 

2.3  Kvarken Folk 

Kvarken Folk skulle ha hållits ombord på M/S Wasa Express lördagen den 28 mars 2020, men ställdes in 

fredagen den 13 mars på grund av coronapandemin. Programmet och speltiderna ombord var klara liksom 

resenärslistorna till Wasaline. 75 spelmän hade hunnit boka in sig till kryssningen. 

 

2.4  Västnyländsk spelmansträff 

Den traditionella västnyländska spelmansträffen arrangerades fredagen den 24 januari 2020 på Ingbohed i Täkter 

med Ingå Spelmangille som lokal värd. Träffen samlade 85 deltagare från Kyrkslätt till Hangö. 

 

2.5  Övriga evenemang 

2.5.1  Folklandia 

Folklandiakryssningen mellan Helsingfors och Tallinn den 12–13 januari samlade närmare 3 000 deltagare, varav 

41 från Finlands svenska spelmansförbund. Spelmansförbundet representerades av Ingå Spelmangille, Östra 

Nylands Spelmansgille samt Allspelslaget, och SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut av duon Kenneth 

Nordman & Mats Granfors. 

     Under Folkmässan på lördagen hade Spelmansförbundet i anslutning till de andra finlandssvenska 

organisationerna en egen informationspunkt och produkter till försäljning På lördag hölls även FM-tävling i 

skinnkompassen (Tikkuristin SM-kilpailut). Finsk Mästare blev Jessica Westerholm från Kyrkslätt, och på andra 

plats placerade sig Sigrid Wallen från Ingå, båda medlemmar i Spelmansförbundet. 

2.5.2 Folkmusikens och folkdansens dag 

Den nationella folkmusikens och folkdansens dag firades lördagen den 16 maj 2020 virtuellt under adressen 

kamukanta.fi/livelava/ 

 

 

mailto:kansliet@spelmansforbundet.fi
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2.5.3 Lilla spelmansstämman i Kaustby 

Kaustinen Folk Music Festival arrangerades i virtuell form år 2020 på webbplatsen Kaustinen2020.net 

Därmed ändrade även Lilla spelmansstämman skepnad detta år.  

     Under veckan 13–19 juli uppdaterades dagligen kl. 10.00 innehållet på webbplatsen med nytt material, av vilket 

spelmännen själva stod för en stor del. Sex kvällskonserter skickades ut, varav tre var livesändningar och tre 

tidigare inspelade.  

2.5.4  Folkmusikdagarna i Vasa 

Folkmusikdagarna i Vasa anno 2020 hölls på Vasa Settlementcenter 1–3 oktober. För arrangemangen stod 

Folkmusiksällskapet r.f. Torsdagskvällens program bestod av konsert med ”I Fäälan”, en låtkurs med densamma, 

och avslutades med folkmusikjam. På fredag kväll höll Kusinerna Riippa en konsert, och på lördag eftermiddag 

höll Esko Järvelä en låtkurs och Marianne Maans en viskurs. Folkmusikdagarna avslutades med Tallaris konsert 

på lördag kväll, åtföljt av folkmusikjam. Folkmusikdagarna genomfördes med en liten fysisk deltagarskara, men 

det var även möjligt att uppleva konserterna och delta i kurserna via streaming. 

 

2.6 Kursverksamheten 

2.6.1 Folkmusikkurs i Nykarleby 

Veckoslutet 1–2 februari arrangerade KREDU i Nykarleby i samarbete med Finlands svenska spelmansförbund 

en kurs i irländsk folkmusik på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Som kursledare fungerade Jennikel Andersson 

från Sörmland i Sverige. Kursen samlade 15 deltagare. 

2.6.2 Skärikurs på Sälgrund 

Veckoslutet 18–20 september arrangerades Skärikurs på Sälgrund utanför Kaskö. Som kursledare fungerade 

fiolspelmannen Matti Mäkelä med rötter i Kaustby, samt dragspelaren Jari Komulainen från Vanda. Kursen 

arrangerades i samarbete med Svenska folkskolans vänner och samlade 11 deltagare. 

2.6.3 Dragspelskurs i Pargas 

Söndagen den 27 september skulle den tredje inspirationskursen för dragspelare ha hållits på Hotel Kalkstand i 

Pargas, med Bo Lund som kursledare. Kursen hade preliminärt 11 anmälda, men inhiberades på grund av en 

rekommendation. 

 

2.7  Information och marknadsföring 

2.7.1 Medlemstidningen Fiolen min 

Tidningens huvudsyfte är att hålla förbundets medlemmar informerade om förbundets aktiviteter samt om 

händelser och strömningar på folkmusikens område, både i Finland och i övriga Norden. Medlemstidningen postas 

till förbundsmedlemmarna och prenumeranterna samt till bidragsgivare och media, men kan även läsas på 

förbundets webbplats via e-tidningsportalen Issuu. 

     Fiolen min utkom under år 2020 med fyra nummer, varav nr 2/2020 och nr 3/2020 blev ihopslaget till ett 

dubbelnummer. Nr 2 skulle ha utkommit i slutet av maj, men i och med coronapandemin så fanns det inget att 

rapportera om då alla evenemang blivit inställda under våren. Samtidigt fanns det heller inget att informera om då 

sommarens händelser likaså var inställda. Dubbelnumret utkom i slutet av juli, då nr 3 annars hade utkommit i 

slutet av augusti. Nr 4/2020 utkom i slutet av november. 

     Redaktör för Fiolen min är sedan maj 2017 Simon Gripenberg. Tidningen har en egen e-postadress: 

fiolenmin@spelmansforbundet.fi  

      Medlemstidningen har marknadsförts i den finlandssvenska Bokkatalogen 2020. 

     Fiolen min ges ut med stöd av Föreningen Konstsamfundet. 

2.7.2  Spelmansförbundets webbplats 

På Spelmansförbundets webbplats under adressen spelmansforbundet.fi finns information om förbundets 

verksamhet samt en händelsekalender och en förteckning över verksamma spelmanslag. Webbplatsen 

administreras av Webbhuset Finland Oy Ab. 

 

 

http://www.spelmansforbundet.fi/
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2.7.3  Spelmansförbundet och sociala medier 

Spelmansförbundet marknadsför sina evenemang på Facebook under gruppnamnet ”Finlands svenska 

spelmansförbund, evenemang”. Gruppen är öppen för alla. Förbundet har även en sluten grupp under namnet 

”Finlands svenska spelmansförbund r.f.” för information som direkt berör förbundets medlemmar. 

 

2.8  Medlemskap 

Förbundet är medlem i följande organisationer: Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus KEK 

(Centralen för främjande av folkmusik och folkdans), Nordisk folkmusikkommitté, Förbundet Nordlek samt 

Förbundsarenan (tidigare Svenska studieförbundet). 

 

2.9 Produkter till försäljning 

Spelmansförbundet har under året haft följande produkter till försäljning: 

 

- Gratulations- / kondoleansadresser 10 € 

- Förbundsmärket    7 €  

- Låthäftet Allspelslåtar      8 € / 12 € (medlemmar/övriga) 

- Låthäftet Allspelslåtar 2   12 € / 16 € (medlemmar/övriga) 

- Nothäftet ”Pollonesser år 1806” 13 € / 15 € (medlemmar/övriga) 

- T-skjorta  10 € / 12 € (medlemmar/övriga) 

- Svart tygkasse med logo i guldtryck   5 € 

Förbundet har även åtagit sig att sälja låthäften och skivor utgivna av förbundets medlemmar. 

 

3. Samarbete 

3.1 Förbundets samarbete med andra organisationer    

3.1.1 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) 

SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut och Finlands svenska spelmansförbund har under året ingått ett 

samarbetsavtal med syftet att tillsammans befrämja intresset för folkmusik och spelmanstraditioner i Finlands 

svenskbygder, samt att främja forskning och dokumentation av de samma. Samarbetsavtalet är ett resultat av att 

SLS/FMI avstod sin styrelseplats i Finlands svenska spelmansförbund. 

 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 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut och andra aktörer på det 

finlandssvenska folkmusikfältet, däribland Finlands svenska spelmansförbund. Folkmusiksällskapet koordinerar 

Folkmusikdagarna i Vasa. 

3.1.3  Finlands Svenska Folkdansring rf 

Finlands Svenska Folkdansring och Finlands svenska spelmansförbund samarbetar kring den återkommande 

gemensamma stämman SamStämt som nästa gång arrangeras år 2022. Medlemmarna i Folkdansringens styrelse 

erhåller Fiolen min som utbytesexemplar, och medlemmarna i Spelmansförbundets styrelse i sin tur 

Folkdansringens medlemstidning Folkdansaren. 

3.1.4 Folkmusiknätverket Lirarna 

Samarbetsparter är Martin Wegelius-institutet, Finlands svenska 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. 
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3.1.5 Nordisk folkmusikkommitté (NFK) 

Finlands svenska spelmansförbund är medlem i Nordisk folkmusikkommitté och har en styrelseplats som för 

närvarande innehas av Spelmansförbundets ordförande. 

3.1.6 Förbundet Nordlek 

Finlands svenska spelmansförbund är avtalspart i Förbundet Nordlek, som är en samarbetsorganisation för de 

nordiska folkdans- och spelmansorganisationerna. 

3.1.7 Pro Kaustinen ry 

Pro Kaustinen ry fungerar som arrangör för Kaustinen Folk Music Festival. Finlands svenska spelmansförbund 

samarbetar med föreningen vid arrangerandet av Lilla spelmansstämman, som är de finlandssvenska spelmännens 

egna dag under festivalveckan. 

3.1.8 Suomen Nuorisoseurat  ry / Pispalan sottiisi 

Finlands svenska spelmansförbund är en av de omkring 50 medarrangörerna då Suomen Nuorisoseurat  ry / 

Pispalan sottiisi som huvudarrangör arrangerar den årligen återkommande folkmusik- och folkdanskryssningen 

Folklandia i januari. 

3.1.9  Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus KEK  

Kansanmusiikin ja Kansantanssin Edistämiskeskus KEK (Centralen för främjande av folkmusik och folkdans 

CEFF) fungerar sedan 2015 som verksamhetsområdets enda nationella takorganisation. Centralen står som 

arrangör för bl.a. den nationella Folkmusikens och folkdansens dag samt Etnogalan. 

3.1.10 Suomen Kansanmusiikkiliitto 

Suomen Kansanmusiikkiliitto erhåller Spelmansförbundets medlemstidning Fiolen min, och Spelmansförbundet i 

sin tur Kansanmusiikkiliittos medlemstidning Kansanmusiikki. Kansanmusiikkiliitto ger även årligen ut 

broschyren Folk-Suomi där Spelmansförbundet marknadsför sina evenemang. 

3.1.11 Svenska Dragspelsförbundet i Finland 

Svenska Dragspelsförbundet i Finland erhåller Spelmansförbundets medlemstidning Fiolen min, och 

Spelmansförbundet i sin tur Dragspelsförbundets medlemstidning Accord. 

3.1.12 Västerbottens Spelmansförbund 

Finlands svenska spelmansförbund, som står för arrangemangen kring folkmusikkryssningen Kvarken Folk, 

samarbetar med Västerbottens Spelmansförbund för att engagera spelmän även från andra sidan Kvarken. 

3.1.13 Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 

Spelmansförbundet samarbetar med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby vid arrangerandet av gemensamma 

folkmusikkurser. 

3.1.14 Wasaline 

Finlands svenska spelmansförbund samarbetar med rederiet Wasaline gällande arrangemangen kring 

folkmusikkryssningen Kvarken Folk. 

 

 

4. Understöd 2020 

Spelmansförbundet har under året erhållit understöd från Undervisnings- och kulturministeriet (25 000 euro), 

Svenska kulturfonden (12 000 euro), Föreningen Konstsamfundet (2 500 euro för verksamheten och 2 000 euro 

för utgivning av Fiolen min), Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond (2 000 euro) samt kursbidrag 

(statsbidrag) från Svenska folkskolans vänner (624 euro). 


