Finlands svenska spelmansförbund

Verksamhetsberättelse 2014
Allmänt
Spelmansförbundet vill med sin verksamhet värna om den finlandssvenska spelmans- och folkmusiktraditionen.
Under året har förbundet därför ordnat med stämmor, läger och kurser för sina medlemmar och andra
folkmusikintresserade. Medlemstidningen Fiolen min och förbundets webbsida bidrar till att verksamheten är
synlig. Förbundet strävar även efter ett gott samarbete med andra organisationer
Förbundets huvudevenemang Spelmansstämman arrangerades detta år i Korsholm i slutet på juni, och
Vinterstämman i Ekenäs i slutet på mars. Lilla Spelmansstämman gick av stapeln mitt under Kaustinen Folk
Music Festival i juli månad.
Under året arrangerades folkmusikläger och –kurser för alla åldrar i Mariehamn, Vasa, Nykarleby och Korsholm.
Leader-projektet Ung folkmusikbro 2, vars övergripande mål varit att främja intresset för folkmusiken bland
ungdomar på den österbottniska och västnyländska landsbygden, avslutades i och med att kursen Höstlåtar i
Västnyland samlade tillräckligt med deltagare från såväl Västnyland som Österbotten.

1. Organisationen
1.1 Förbundsdagen
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsdagen, som sammanträder en gång per år till årsmötesförhandlingar. 2014 års förbundsdag hölls lördagen den 29 mars på Restaurang Revyy i Ekenäs och samlade 43
förbundsmedlemmar.

1.2 Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 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
Stefan Kuni
Bjarne Lundsten
Inger Hagström-Johansson
Johanna Lönngren
Per-Henrik Lithén
Andreas Norrvik
Kurt Svahnström
Linnea Holmberg
Glen-Stefan Qvarnström
Göran Jonsson
Birgitta Eklund-Strang

Personlig suppleant

Sofi Lindholm
Jan-Anders Barkar
Birgitta Beijar-Österberg
Philip Norrvik
Björn Svahnström
Kjell Lundsten
Anders Backman
Börje Jönsas
Synnöve Svanström

Förbundsstyrelsen har under året haft fyra protokollförda möten.
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1.3 Medlemmar
Förbundet hade vid utgången av år 2014 589 personmedlemmar. Av registrets 736 poster upptogs 147 av
prenumeranter, olika organisationer, institutioner och representanter för massmedia.
Medlemsavgiften år 2014 var 15,00 €/medlem. För ytterligare familjemedlemmar i samma hushåll var avgiften
10,00 €, vilken inte inkluderade medlemstidningen Fiolen min. Medlemsavgiften för utlandsmedlemmar var
19,00 €.

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 2014 har
arbetsutskottet bestått av Stefan Kuni och Bjarne Lundsten samt Pia-Stina Sarin. Medlemmarna i arbetsutskottet
har stått i kontakt med varandra per telefon och e-post.
1.5.2 Utbildningsutskottet
Utbildningsutskottet har bestått av Martina Krooks, Göran Jonsson och Linnea Holmberg.
1.5.3 Stämmoutskottet
Stämmoutskottet har bestått av Bjarne Lundsten (sammankallare), Anders Holmberg, Kim Lönnroos och PerHenrik Lithén.
1.5.4 Kaustbyutskottet
Kaustbyutskottet har bestått av Siv Ekström, Stefan Kuni, Johanna Lönngren och Martina Krooks.
1.5.5 Ekonomiutskottet
Ekonomiutskottet har bestått av Gunhild Nymark (utskottets ordförande), Synnöve Svanström (förbundets
skattmästare) och Göran Jonsson.
1.5.6 Redaktionsrådet
Redaktionsrådet består av förbundets ordförande och sekreterare samt två medlemmar. År 2014 har
redaktionsrådet bestått av Stefan Kuni och Pia-Stina Sarin samt Linnea Holmberg och Anders Backman.
1.5.7 Valberedning
Under Förbundsdagen i Ekenäs i mars 2014 utsågs ingen valberedning inför Förbundsdagen 2015. Istället
delegerades uppgiften till förbundets organisationssekreterare, som i god tid före styrelsemöte 1/2015 kontaktar
styrelsemedlemmarna och frågar om deras intresse för att ställa upp för återval.

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 uppgiften skötts av Pia-Stina Sarin.
Arbetstiden har under år 2014 varit 45 % av heltid, d.v.s. 18 h/vecka, med undantag av juni månad då arbetstiden
var 100 %. Till organisationssekreterarens uppgifter har hört att sköta förbundets löpande kansliuppgifter,
upprätthålla medlemsregistret, sköta kassörssysslorna och bokföringen, uppgöra bokslut och förslag till
verksamhetsberättelse
och
verksamhetsplan
samt
skriva
bidragsansökningar.
Dessutom
har
organisationssekreteraren förberett styrelsemötena och årsmöteshandlingarna, fungerat som mötessekreterare
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samt skött administrationen av läger och kurser, och delvis också stämman. Under året har organisationssekreterare även skött en stor del av administrationen kring leaderprojektet Ung folkmusikbro 2.
Under året har organisationssekreteraren deltagit i följande evenemang/föreläsningar:
 Organisationskonferensen i Tammerfors den 25–26 september
 Föreläsningen Aktuellt inom föreningsbeskattning på Vasa Arbis den 27 november
 Föreläsningen Ideella organisationer – vinnare i det nya medielandskapet på Svenska handelshögskolan
i Vasa den 12 december.
Tillfällena har varit avgiftsfria.

1.8 Förbundets kansli
Förbundets kansli finns på Handelsesplanaden 23 B i Vasa. Kansliet har under 2014 hållit öppet måndag–torsdag
kl. 9.00–13.00. Kansliets telefonnummer är 06-312 4699 och mobilnummer 0500-560 209. E-postadressen till
sekreterare och styrelse är kansliet@spelmansforbundet.fi. Förbundets föreningsarkiv finns hos Finlands svenska
folkmusikinstitut på Handelsesplanaden 23 A i Vasa.

2. Förbundets verksamhet
2.1 Vinterstämman och Förbundsdagen
Årets Vinterstämma hölls under veckoslutet 29–30 mars i Ekenäs. Stämmans första dag, då även förbundsdagen
sammanträdde, hölls på Restaurang Revyy. Andra dagen fortsatte stämman på Motel Marine, där även
övernattningen skedde. Vinterstämman samlade den första dagen 56 deltagare och något färre den andra dagen.
Programmet på lördag bestod av välkomstkaffe sponsrad av staden Raseborg, en riklig middagsbuffé samt
musikframträdanden, dans och buskspel. På söndagen övades allspeslåtarna inför sommarens stämma i
Korsholm, under ledning av Per-Henrik Lithén. Lokalarrangör för årets Vinterstämma var Västnyländska
spelmän, med Linnea Holmberg och Bjarne Lundsten som drivande krafter.

2.2 Spelmansstämman
Årets spelmansstämma hölls i Korsholm den 27–29 juni, och som lokalarrangör fungerade Korsholmsgillet.
Stämman inleddes på fredag kväll med samkväm på Café Salteriet ute på Björkö i Kvarkens skärgård. Lördagen
inleddes med två utflykter; en guidning på Strömsö och en skärgårdskryssning. Dagen fortsatte med bygdespel
(PR-spelningar) runt om i skärgården och delvis även i kommunens centrum Smedsby. Under dagen hölls även
en ungdomsträff och en låtkurs på Karperö UF, och på kvällen i samma byggnad en konsert och SLS/FMI:s
Traditionshörna. Dansen på kvällen gick av stapeln på Carpella i paviljongen intill. Söndagen inleddes med
spelmanskonsert i Kvevlax kyrka, och stämman avslutades med en huvudfest på Carpella.
Lördagens lunch och middagsbuffé samt söndagens lunch intogs på Carpella, och övernattningen skedde på
Hotel Vallonia i Smedsby och Hotel Tekla på Brändö i Vasa. Antalet deltagare var 158.

2.3 Andra evenemang
2.3.1 Folklandiakryssningen
Den 10–11 januari var det dags för den 19:e Folklandiakryssningen med M/S Silja Europa – en folkmusik- och
folkdanskryssning som årligen samlar 3000 deltagare. Kryssningen skedde första gången enligt rutten
Helsingfors–Tallinn–Helsingfors. 42 deltagare var anmälda via Spelmansförbundet, som i musikväg
representerades av Sibbo Spelmanslag, Västnyländska spelmän och Österbottniska spelmän. Spelmansförbundet
och Folkmusikinstitutet fanns representerade på mässområdet med varsin informations- och försäljningspunkt.
2.3.2 Västnyländsk spelmansträff
Fredagen den 17 januari arrangerades den traditionella Västnyländska spelmansträffen, denna gång på Ingbohed,
Täkter UF:s lokal i Ingå. Lokal arrangör och värd var Ingå Spelmansgille. Träffen hade ett rekordantal deltagare
med 82 vuxna och åtta barn.
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2.3.3 Lilla Spelmansstämman i Kaustby
Onsdagen den 9 juli ordnades den finlandssvenska dagen – Lilla Spelmansstämman – under Kaustbyfestivalen
2014. 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.
2.3.4 Kvinnfolks spelmansstämma
Lördagen den 9 augusti hölls Kvinnfolks spelmansstämma i Önningeby på Åland. Programmet bestod av
konsert, jam och buskspel.
2.3.5 Folkmusikfestivalen Vasa Folk
Folkmusikfestivalen Vasa Folk arrangerades den 24–25 oktober 2014 på Vasa Arbis, nu för femte året i följd.
Festivalen inleddes på fredag med seminariet ”Folkmusik för barn och unga – framtidens traditionsbärare”.
Seminariet arrangerades av Finlands svenska folkmusikinstitut och Folkmusiksällskapet i samarbete med Vasa
Folk r.f. och samlade ett tjugotal åhörare. Festivalen fortsatte på lördag med kurser av olika slag: en
spelworkshop med Sturla Eide från Norge, en sångverkstad med Désirée Saarela-Portin och en danskurs med
temat schottisvarianter, ledd av Annina Ylikoski. På lördagskvällens konsert uppträdde Désirée Saarela &
Triskel, Sturla Eide & Triller Band samt JP Nyströms från Sverige. Under kvällen uppträdde även dansgruppen
Dansglädje.
2.3.6 Buskspelstillfälle i Ingå
Söndagen den 9 februari hölls ett buskspelstillfälle i Gamla läkargården i Ingå under ledning av Anders
Holmberg.
2.3.7 Buskspelstillfällen i Helsingfors
Söndagen den 23 mars och söndagen den 16 november hölls buskspelstillfällen/PR-spelningar på Folkhälsans
Seniorhus i Helsingfors under ledning av Göran Jonsson.
2.3.8 Buskspelstillfälle i Ekenäs
Söndagen den 19 oktober hölls ett buskspelstillfälle i Snåresalen i Ekenäs under ledning av Jan-Håkan
Dahlström.
2.3.9 Spelmansstämma på Kilen
Lördagen den 16 augusti hölls Spelmansstämma på Kilen i Kristinestad. Som arrangörer fungerade Stefan Kuni
och Andreas Norrvik.
2.3.10 Öppet hus i Önningeby med Kvinnfolk
Folkmusikgruppen Kvinnfolk har under året månatligen ordnat med öppet hus för spelmän i Önningebymuseet.

2.4 Kurser och läger
2.4.1 Inspirationskurs för dragspelare
Lördagen den 26 april ordnade Spelmansförbundet i samarbete med Svenska studiecentralen en inspirationskurs
för dragspelare på Medis i Mariehamn. Som inspiratör och lärare fungerade Glen Qvarnström. Kursen samlade
13 deltagare.
2.4.2 Polskekurs på Loftet
Veckoslutet 26–27 april hölls en polskekurs på Loftet i Vasa med Stefan Kuni från Finlands svenska
spelmansförbund och Patrik Andersson från Södermanlands spelmansförbund som kursledare. Kursen hölls i
samarbete med Svenska studiecentralen samt Kulturfonden för Sverige och Finland och samlade sju deltagare.
2.4.3 Folkmusik- och kammarmusikläger på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby
Den 9–13 juni arrangerade Spelmansförbundet och Martin Wegelius-institutet ett folkmusik- och kammarmusikläger för barn och unga i samarbete med Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. Som lärare fungerade
Martina Krooks (konstnärlig ledare), Désirée Saarela-Portin. Johanna Lönngren, Mia Willnäs, Johanna Toppinen
och Päivi Löfroth-Vidjeskog. Som lekledare fungerade Jessica Österberg och Janeta Österberg samt delvis
Johanna Lönngren. Lägret samlade drygt 20 deltagare.
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2.4.4 Skärikurs på Björkö
Veckoslutet 12–14 september ordnade Spelmansförbundet i samarbete med SFV Bildning sin traditionella
skärikurs, denna gång på Björkö i Kvarkens skärgård. Som kursledare fungerade Thomas von Wachenfeldt från
Hälsingland i Sverige. Som kursplats fungerade Merenkurkun Majatalo. Kursen samlade 10 deltagare.
2.4.6 Pröva på folkmusik –vecka i Jakobstad
Under veckan 6–11 oktober ordnades i Jakobstad en möjlighet för barn och unga att pröva på folkmusik och
folkdans. Bakom pilotprojektet låg folkmusiknätverket Lirarna. Som konstnärlig ledare fungerade Marianne
Maans. Under veckan besöktes dagligen ett daghem och en skola i Jakobstadstrakten. Barnen fick delta i olika
verkstäder ledda av Marianne Maans, Jarmo Romppanen, Martina Krooks, Johanna Lönngren, Désirée SaarelaPortin, Annina Ylikoski, Jessica Krohn och Juulia Salonen. Veckan kulminerade i en Folkplosionskonsert på
lördag för en fullsatt Schaumansal. På konserten uppträdde en orkester bestående av 70 barn, unga och vuxna.
Senare under kvällen hölls även ett välbesökt jam på After Eight. Totalt berördes lite på 1 000 individer och
prestationerna räknades till 2 000.
2.4.7 Spel- och danskurs i Malmköping
Den 15–16 november hölls i Malmköping i Sverige en motsvarande polskekurs som den på Loftet i Vasa under
våren. Som kursledare fungerade även denna gång Stefan Kuni från Finlands svenska spelmansförbund och
Patrik Andersson från Södermanlands spelmansförbund. Kursen samlade aningen fler deltagare än den i Vasa,
men kursen i Malmköping lärde även ut polskedans.

2.5 Information och marknadsföring
Kurser och övriga evenemang har marknadsförts i förbundets egen medlemstidning Fiolen min och på
förbundets egen webbsida, men delvis även via pressen. Under året har Spelmansförbundets broschyr delats ut
under olika evenemang såsom Folklandia, Kaustbyfestivalen och Vasa Folk.
2.5.1 Medlemstidningen Fiolen min
Förbundets medlemstidning utkom under år 2014 med fyra nummer. Fiolen min har formatet A4 med 28 sidor i
färg. 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. Konstsamfundet har även under året beviljat Spelmansförbundet ett
bidrag på 1 000 euro för att få medlemstidningen på nätet. Tidningen kan nu läsas, via Issuu, på förbundets
webbsida. Webbhuset anlitades för det praktiska arbetet.
Medlemstidningen har under året varit representerad på Vasa Bokmässa under Österbottens stormässa i
Botniahallen den 12–13 april och på Helsingfors Bokmässa den 23–26 oktober. Medlemstidningen deltog även i
Finlandssvenska Bokkatalogen 2014.
2.5.2 Spelmansförbundets webbsida
På Spelmansförbundets webbsida under adressen www.spelmansforbundet.fi finns information bl.a. om
förbundets verksamhet samt en händelsekalender och en förteckning över verksamma spelmanslag.

2.6 Medlemskap
Förbundet är medlem i följande organisationer: Centralen för främjande av folkmusik och -dans, Nordisk folkmusikkommitté, Nordlek, Studiecentralen svenska studieförbundet.

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

Gratulations- / kondoleansadresser
Förbundsmärket
Låthäftet “Allspelslåtar”
T-skjorta

10 €
7€
8 € / 12 €
10 € / 12 €

(medlemmar/övriga)
(medlemmar/övriga)
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3. Samarbete, kontakter och uppvaktningar
3.1 Förbundets samarbete med andra organisationer
3.1.1 SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut (FMI)
Finlands svenska folkmusikinstitut, enhet inom Svenska litteratursällskapet i Finland, har en egen representant i
spelmansförbundets styrelse. Spelmansförbundets styrelsemedlemmar erhåller institutets periodika Folk och
Musik.
3.1.2 Folkmusiksällskapet rf
Spelmansförbundets ordförande Stefan Kuni är viceordförande och Martina Krooks är medlem i styrelsen för
Folkmusiksällskapet r.f. (tidigare Finlands svenska folkmusikinstitut r.f.). Styrelsemedlemmarna i
Folkmusiksällskapet erhåller Spelmansförbundets medlemstidning Fiolen min kostnadsfritt.
3.1.3 Finlands Svenska Folkdansring rf
Medlemmarna i Folkdansringens styrelse erhåller Fiolen min som utbytesexemplar och medlemmarna i
Spelmansförbundets styrelse får tidningen Folkdansaren. Spelmansförbundet och Folkdansringen ordnar med
några års mellanrum gemensamma stämmor, senast år 2013.
3.1.4 Svenska Dragspelsförbundet i Finland rf
Dragspelsförbundet och Spelmansförbundet har många gemensamma medlemmar. Spelmansförbundets
styrelsemedlem Glen Qvarnström har under året varit styrelsemedlem även i Dragspelsförbundet.
3.1.5 Centralen för främjande av folkmusik och -dans
Niklas Nyqvist har under året representerat den finlandssvenska folkmusiken i styrelsen för Centralen för
främjande av folkmusik och -dans.
3.1.6 Folklore Suomi Finland
Spelmansförbundet är medlem i Folklore Suomi Finland och Spelmansförbundets ordförande, Stefan Kuni, har
som sakkunnig rätt att delta i deras möten.
3.1.7 Nordisk Folkmusikkommitté
Ordförande för Nordisk Folkmusikkommitté är Christian Foged och kontaktperson är Guðrún Ingimundardóttir
från Island. Spelmansförbundets ordförande Stefan Kuni har under året varit styrelsesuppleant.
3.1.8 Nordlek
Nordlek är en takorganisation för de nordiska folkdans- och spelmansorganisationerna. Spelmansförbundet har
under året inte haft någon representant, utan har genom en skrivelse önskat att aktuell information skickas till
Spelmansförbundets kansli.
3.1.9 Lirarna
Johanna Lönngren har under året varit Spelmansförbundets representant i arbetsgruppen för nätverket Lirarna.
Samarbetsparter är Martin Wegelius-institutet, 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.
3.1.10 Projektet Ung Folkmusikbro 2
Projektet Ung folkmusikbro har varit ett samarbetsprojekt mellan Finlands svenska spelmansförbund r.f.,
Leader-aktionsgruppen Aktion Österbotten r.f., Leader Hälsingebygden (Sverige), Studieförbundet Bilda Gävle
Dala (Sverige) och Leader-aktionsgruppen Pomoväst r.f. i Västnyland. Projektets övergripande mål har varit att
främja intresset för folkmusiken bland ungdomar på den österbottniska och västnyländska landsbygden.
Projektet, som ursprungligen var avsett att omspänna två år, beviljades förlängning av projekttiden t.o.m.
31.12.2014 för ytterligare satsningar i Västnyland. Ansvarsperson för projektet har varit Synnöve Svanström.
Projektet avslutades under året i och med att kursen ”Höstlåtar i Västnyland” kunde genomföras som planerat
den 15–16 november. Kursen hölls på Barö stugor i Barösund, Ingå. Som kursledare fungerade Thomas von
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Wachenfeldt från Hälsingland i Sverige. Deltagarna var 10 till antalet, varav sju kom från Västnyland och tre
från Österbotten. Linnea Holmberg stod för det praktiska under hela kursen, och Cilla Törnblom-Backman
ordnade med dansundervisning under kvällen. Administrationen sköttes till större delen av
organisationssekreteraren.
3.1.11 Vasa Folk r.f.
Spelmansförbundet har gett ekonomiskt bidrag till folkmusikfestivalen Vasa Folk, med motiveringen att
förbundet får synlighet genom festivalen samt möjlighet att arrangera en kurs i utrymmena vid behov.
3.1.12 Södermanlands spelmansförbund
Finlands svenska spelmansförbund och Södermanlands spelmansförbund i Sverige samarbetar genom
arrangerandet av gemensamma kurser, utbyte av låthäften och information.
3.1.13 Zornmärkesnämnden
Ordföranden Stefan Kuni besökte den 18 januari Zornmärkesnämnden i Stockholm tillsammans med Ann-Mari
Häggman. Besöket var ett initiativ till att finlandssvenska spelmän i framtiden kunde spela upp för Zornjuryn
med en finlandssvensk repertoar.

3.2 Uppvaktningar och utmärkelser
3.2.1 Jubilerande spelmanslag
- Pargas Dragspelsklubb grundades 1954 och firade sina 60 år på Brandkårshuset i Pargas lördagen den 20
september. Spelmansförbundet ihågkom med en gratulationsadress.
- Ingå Spelmansgille grundades 1974 och ordnade med 40-årsjubileum lördagen den 8 november.
Spelmansförbundet ihågkom med en gratulationsadress.
- Kyrkslätt spelmän grundades 1984 och firade sina 30 år lördagen den 22 november genom att ge ut sin
femte skiva ”På hemvägen”. Skivreleasen hölls på Luckan i Kyrkslätt. Spelmansförbundet ihågkom med
en gratulationsadress.
- Närpes Spelmansgille grundades 1974 och ordnade med 40-årsjubileum i Frans Henriksonssalen i
Mittistan –huset lördagen den 29 november. Spelmansförbundet ihågkom med en gratulationsadress.
3.2.2 Övriga uppvaktningar och jubilarer
- Klas Nyström från Korpo utnämndes till mästerspelman under folkmusikfestivalen i Kaustby i juli.
Spelmansförbundet ihågkom med en gratulationsadress.
3.2.3 Utmärkelser
- Glen-Stefan Qvarnström vann, för femte året i rad, veteranklassen i finska mästerskapen för femradiga
dragspel i samband med festivalen Sata-Häme Soi i Ikalis.

4. Bidrag under år 2014
4.1 Erhållna bidrag
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, Kulturfonden för Sverige och Finland samt SFV Bildning. Dessutom erhölls ett mindre bidrag
från Korsholms kommun för välkomstkaffet under Spelmansstämman i Korsholm.

4.2 Utdelade bidrag
Under året har Spelmansförbundet beviljat sju bidrag; ett till Korsholmsgillet och ett till StämmBandet r.f. för
arrangerandet av Spelmansstämman i Korsholm, ett till Vasa Folk r.f. för arrangerandet av folkmusikfestivalen
Vasa Folk, ett hyresbidrag till arrangören för Västnyländsk spelmansträff, ett hyresbidrag samt ett kursbidrag till
Svenska Bildningens Vänner r.f. för arrangerandet av folkmusikkurser, och slutligen ett bidrag till Lirarna för
arrangerandet av Pröva på folkmusik –veckan i Jakobstad.
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