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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Verksamhetsberättelse

Styrelsen för Dalarnas Spelmansförbund får härmed avge berättelse för det synnerligen händelserika 
spelmansåret 2016.

Spelmansförbundet har inlett ett nytt samarbete med ASI Spelmanslag i Minneapolis. Våra 
amerikanska vänner behöver hjälp och inspiration när det gäller förmedlandet av låtarna till yngre 
generationer. Under året deltog Jon och Jonas Holmén i en workshop och gav kurser i Minneapolis 
med detta syfte.  

Av tradition hålls Spelmansförbundets årsmöte på Folkmusikens Hus i Rättvik. Detta år hölls årsmöte 
den 19 mars och därefter gick Lerdalsstämman av stapeln med Svärdsjö Spelmanslag som värdlag. 
Under middagen, där bordsvisorna i år var osedvanligt talrika, lämnades budkaveln vidare till Boda 
Spelmanslag som således är 2017 års värdlag i Lerdal.

SSRs årsmöte förlades till Västerås. Margaretha Mattsson, Orsa, omvaldes till ordförande i SSR.

Under maj månad deltog Spelmansförbundet med en delegation under den sista etappen av 
Dalkarlsvandringen 

Årets största begivenhet har naturligtvis varit Zornmärkesuppspelningarna i Mora och den så kallade 
Zornveckan. Under veckan arrangerade Spelmansförbundet, tillsammans med Folkmusikens Hus, 
fyra olika konserter och evenemang i Mora med omnejd. Bl a en invigningskonsert med Dalarnas 
Ungdomsspelmanslag (DUS) och Frifot samt Riksspelmans-stämman i Mora. Därutöver ingick 14 
ytterligare evenemang i Zornmärkesveckan, bl a den återuppväckta Spelmansstämman i Leksand den 
2 juli.

Spelmansförbundet stod också värd för Zornmärkesuppspelningarna som arrangerades på Skeriol i 
Mora. 87 musikanter spelade upp för märke, 34 erhöll någon typ av utmärkelse och 5 nya riksspelmän 
såg dagens ljus.    

I samband med Guldkonserten i Mora Kyrka, där 6 guldspelmän medverkade, tilldelades Anders 
Jacobsson, Orsa och Leif Göras, Östbjörka, Zorns Spelmansmärke i Guld, den finaste utmärkelse en 
svensk spelman kan få.

Zornmärkesveckan genomfördes med ett lyckat ekonomiskt resultat och med beröm godkänt från 
Zornmärkesnämnden för både Spelmansförbundet och Folkmusikens Hus.   

Årets Bingsjöstämma hölls i Päkkos Gustafs anda med anledning av att det i år var 100 år sedan 
Gustaf föddes i Bingsjö. Med anledning av detta hade också en av kapellkonserterna tydlig Päkkos 
Gustaf profil med de medverkande Jenny Bergman, Jenny Täpp & Ida Täpp, Anders Bjernulf, Ola 
Bäckström, Ellika Frisell och Jonny Soling. Detsamma var fallet på Danielsgårdens tun där de 
medverkande samtliga var tidigare Päkkos Gustaf stipendiater. Årets Päkkos Gustaf stipendiat var för 
övrigt Olof Kennemark. På stora scenen var Pontus Selderman och Anders Bjernulf conferencierer 
och invigningstalare var f d landsövdingen Maria Norrfalk.

I samband med sitt invigningtal överlämnade Maria Norrfalk de fyra första stipendierna från fonden 
Spelmansresan. Stipendierna tilldelades Ellinor Fritz, Jonas Liljeberg, Marit Nordfors och Linnea 
Hedvall. Dessa unga spelmän är nu i skrivande stund ute på sin resa för att träffa gamla spelmän och 
förkovra sig i Dalarnas musik.  

Spelmansförbundet har tillsammans med förbunden i Gästrikland, Hälsingland, Dalarna, Uppland och 
Västmanland arrangerat den s k Spelstinafestivalen. Ellinor Fritz har varit förbundets representant i 
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arrangörsgruppen. I augusti tilldelaes Täpp Ida Almlöf den s k Spelstinamedaljen efter omröstning i de 
arrangerade förbunden.  

I september arrangerades höststämman på Högfjällshotellet i Sälen under namnet "Låtar på 
Gränsen". Höststämman fick i och med flytten till Sälen en nytändning och ca 350 spelmän deltog i 
festligheterna. Under lördagen arrangerade Förbundet en låtkurs i vanlig ordning och denna gång med 
Mattias Helje som ledare. Kursen satte rekord i antal deltagare då c a 100 spelmän deltog. Under 
lördagens middag gavs också en bejublad succekonsert med Mattias Helje med vänner. Intresset för 
höststämman bådar gott och nästa år hoppas vi på ett än större norskt intresse för stämman.  

I oktober erhöll Spelmansförbundet projektmedel för att göra tre podcast-program (webbradioprogram 
som distribueras digitalt och laddas ner gratis på t ex ITunes, i Podcaster och på DSF och FMH:s 
hemsidor). Därefter har under Sofia Sandéns ledning, Spelmansförbundet tillsammans med 
Folkmusikens hus, utvecklat en podd benämnd "Spelmanspodden" med folkmusikaliskt innehåll och 
med Torbjörn Ivarsson som producent. I skrivande stund har två nummer av podden publicerats med 
mycket gott resultat.   

Spelmansförbundets traditionella utvecklingshelg gick av stapeln den 19 - 20 november på Snöå Bruk. 
Förutom den kommande verksamhetsplanen diskuterades de värderingar som skall gälla i styrelsen 
och hur vi skall förhålla oss till varandra. Dessutom satte vi upp mätbara mål för 2017.

Till 2016 års amerikastipendiat utsågs Klara Bond, Leksand. Stipendiet överlämnades den 29 
november 2016 på Tällberg Foundation Global Leadership Prize i Amsterdam med följande 
motivering: 

"Präglad i Leksands musikskolas framgångsrika fiolutbildning och Dalarnas Spelmansförbunds 
ungdomsverksamhet söker hon med finstämd musikalitet nya uttrycksformer inom traditionell 
folkmusik, visa och andra näraliggande genrer".

Förutom att arrangera Bingsjö- och Sälenstämman har Förbundet under året stöttat andra arrangörer 
av stämmor i Dalarna, till exempel stämmorna i Lerdal, Furudals Bruk och Folkmusiknatta i Falun.

Folkmusiknatta i Falun fick i år en delvis ny inriktning där målet var att erövra stadens vattenhål och 
spela folkmusik för Faluborna redan innan evenemanget på Folkets Hus. Spelmansförbundet besatte 
minst två krogar och höll flaggan högt i sedvanlig ordning. 

Kursverksamhet har bedrivits. I egen regi har Spelmansförbundet en låtkurs med Mattias Helje i 
samband med Höststämman och en spelledarkurs med Andrea Lätt i samband med Vanåstämman.

Inom ramen för projektet UngtFolk som drivs tillsammans med Folkmusikens Hus har genomförts en 
samspelskurs för äldre ungdomar i samband med Lerdalsstämman, kurser under Barn- och 
Ungdomsstämman i Falun samt tre kursdagar och ett helgläger för Dalarnas Ungdomsspelmanslag. 
Spelmanslaget DUS gjorde tre framträdanden under året, ett på Invigningskonserten av Zornveckan 
tillsammans med Frifot, ett på Bingsjöstämman och ett på Folkmusiknatta i Falun i form av en konsert 
på Stadsbiblioteket.

Under året har förbundets kommunikation skett mestadels genom den nya hemsidan, via sociala 
medier (Facebook, Snapchat och Instagram) och via digitala nyhetsbrev. På hemsidan har publicerats 
29 nyhetsartiklar och ett 50-tal kalenderuppgifter. Samtliga också publicerade på Facebook.

Under slutet av året stod det klart att vi fått en ny redaktör för Dalanas Spelmansblad, nämligen Jan 
Raihle som tidigare var chef för Dalarnas Museum. Arbetet med det första vårnumret är i full gång i 
den redaktionskommitté som tillsatts. Ambitionen är att ge ut två nummer av Dalarnas Spelmansblad 
under det kommande året.   
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Spelmansförbundet har knutit två nya samarbetspartners till sig - Dalarnas Försäkringsbolag och 
Bilkompaniet Mora Leksand Malung. Genom samarbetet får spelmansförbundet ekonomiskt stöd och 
bolagen exponering samt hjälp med musik vid olika företagsevent. 

Förbundet samarbetar med Folkmusikens Hus inom många områden och inom ramen för våra 
kanslitjänster har vi under året vidtagit ett antal förändringar. Ett nytt medlemsregister har utvecklats 
av Folkmusikens Hus verksamhetsledare Per Gudmundson vilket på många sätt underlättar vår 
administrativa hantering. Redovisningen som hanteras av Folkmusikens Hus finns numera i en sk 
molntjänst och kan därmed hanteras oberoende av var man befinner sig. Vi har även genomfört ett 
bankbyte till Leksands Sparbank och det är vår ambition att vi vid nästa utskick av medlemsavgifter 
och försäkringspremier skall kunna använda modern teknik för att underlätta vår administration än 
mer. 

Utöver redovisning, medlemsregister och försäkringshantering har vårt kansli stöttat oss med 
marknadsföringstjänster och arbete i många av våra projekt.

Rättvik den 17 mars 2017

Pontus Selderman
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Resultaträkning 2016 2015

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter 202 800 208 500
Bidrag 25 500 53 000
Försäkringen 31 987 30 952
Bingsjöstämman 52 000 20 000
Kurser 31 605 25 950
Samarbetsavtal 145 000 -
Zornveckan 141 795 -
Övriga verksamhetsintäkter 2 289 9 774

Summa föreningens intäkter 632 976 348 176

Föreningens kostnader
Kursverksamhet -64 114 -123 572
SSR -70 600 -72 100
Kanslikostnader -71 237 -56 435
Zornveckan -209 100 -
Styrelse -29 815 -40 135
Övriga verksamhetskostnader -87 461 -141 607

Summa föreningens kostnader -532 327 -433 849

Verksamhetsresultat 100 649 -85 673

Årets resultat 100 649 -85 673



DALARNAS SPELMANSFÖRBUND
883202-5673

6(8) 

Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 1 300 -

Kassa och bank 879 856 595 255

Summa omsättningstillgångar 881 156 595 255

Summa tillgångar 881 156 595 255

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2
Balanserat kapital 275 162 362 835
Försäkringsfond 157 963 157 963
Spelmansresan, stipendiefond 102 700 -
Årets resultat 100 649 -85 673

636 474 435 125

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 45 132 142 680
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 199 550 17 450

244 682 160 130

Summa eget kapital och skulder 881 156 595 255

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Intäkter i form av biljettförsäljning intäktsförs när evenemanget äger rum. Sponsring intäktsförs över 
den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning 
erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av varor intäktsförs normalt vid 
leverans.

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkter i 
form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda. Om bidraget avser en bestämd 
tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. 

Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften 
om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Ideella föreningen. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid inbetalning från medlem för den period inbetalningen avser.

Not 2 Eget kapital

Försäkringsfond Spelmansresan
- stipendiefond

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans 157 963 - 275 162 433 125
Reserveringar, inbetalt - 162 700 - 162 700
Utnyttjande - -60 000 - -60 000
Årets resultat - - 100 649 100 649

Utgående balans 157 963 102 700 375 811 636 474
- - - -

Rättvik 2017-03-18

Pontus Selderman Janne Wallman
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Sofia Sandén Kalle Liljeberg

Johan Nylander Tommy Gjers

Terese Olsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-18.

Bengt Welin Lovisa Friberg
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