Stadgar
för

Västmanlands Spelmansförbund
antagna i Västerås augusti 1950,
reviderade i Fagersta april 1975,
reviderade i Sala den 10 mars 1979 att gälla från den 1 januari 1980,
reviderade i Fagersta den 18 mars 2000 att gälla från
den 1 januari 2001,
reviderade i Sala den 24 mars 2001 att gälla från den 1 januari 2002,
reviderade i Västerås den 13 mars 2004 att gälla från
den 1 januari 2005,
reviderade i Mölntorp den 7 mars 2009 att gälla från
den 1 januari 2010,
reviderade i Skinnskatteberg den 19 september 2020 att gälla
från och med samma dag
§1

Västmanlands Spelmansförbund är en organisation med uppgift att väcka intresse för
svensk folklig musik, både instrumental och vokal. I synnerhet ska förbundet verka
för bevarandet av det kulturarv som utgörs av den spelmanstradition som finns inom
Västmanlands län. Förbundet ska också verka för att denna folkliga konstart bevaras
och utvecklas i sin funktionella roll.

§2

I enlighet härmed vill förbundet
1. Anordna och bidra till anordnande av spelmansstämmor.
2. Verka för att instrumentala och vokala traditionella melodier och texter dokumenteras genom uppteckningar och inspelningar. Dessa dokument ska förvaras i
förbundets arkiv eller på annat betryggande sätt och på lämpligt sätt göras tillgängliga för medlemmar, forskare och andra intresserade.
3. Främja den folkliga visan.
4. Väcka ungdomars intresse för våra folkliga instrument, exempelvis fiol, klarinett,
flöjt och nyckelharpa, och bidra till att göra det möjligt för ungdomar att lära sig
spela något instrument.
5. Uppmuntra medlemmar att komponera musik i folklig stil.
6. Verka för att spelmanslag bildas och befrämja kontakter mellan spelmanslag och
enskilda och grupper av spelmän.
7. Samarbeta med länets hembygdsföreningar och liknande sammanslutningar.

§3

Förbundet ska samarbeta med övriga spelmansförbund i Sverige och den samlande
riksorganisationen.

§4

Förbundet är neutralt i alla politiska och religiösa frågor inom demokratiska ramar.
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Medlemskap
§5

Person som vill verka i den anda som beskrivs i dessa förbundets stadgar är välkommen som medlem i förbundet.
Styrelsen fattar beslut i fråga om medlemskap.

§6

Till hedersledamöter och innehavare av förbundets hederstecken kan styrelse eller
årsmöte utse personer som gjort sig synnerligen förtjänta inom förbundet, eller
personer utom förbundet som på ett förtjänstfullt sätt arbetat i dess anda.

§7

Den avgift som medlem varje år ska betala till förbundet bestäms på ordinarie årsmöte att gälla för närmast följande år, dvs år 2001 beslutas om medlemsavgift för
verksamhetsåret 2002 etc.
Styrelse

§8

Förbundets styrelse ska bestå av fem personer: ordförande, vice ordförande, kassör,
sekreterare och vice sekreterare. Ordföranden väljs på årsmötet. Styrelsen fördelar de
övriga posterna inom sig. Alla fem ledamöterna väljs av årsmötet på två år i taget
och på så sätt att mandatperioden för högst tre av dem utgår varje år.

§9

Årsmötet väljer också två styrelsesuppleanter. De väljs på två år och på så sätt att
mandatperioden för den ena av dem utgår varje år.

§ 10 Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess medlemmar är närvarande. Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 11 Styrelsen företräder förbundet i alla dess angelägenheter enligt dess stadgar samt
ansvarar en för alla och alla för en inför förbundet för de medel som den blivit tillsatt
att förvalta.
§ 12 Förbundets kassör ansvarar för den ekonomiska redovisningen. Redovisningen bygger på räkenskaper i form av verifikationer och löpande noteringar angående
inkomster, utgifter, intäkter och kostnader. Räkenskapsår är lika med kalenderår.
Räkenskaperna ska finnas tillgängliga för revisorernas granskning senast den 15
februari året efter räkenskapsåret.
Revision
13 § Årsmötet väljer för en tid av två år i taget två revisorer och en revisorssuppleant.
Revisorerna ska väljas så att mandatperioden för en av dem utgår varje år.
Revisorerna svarar för granskning av förbundets räkenskaper och styrelsens verksamhetsberättelse. De ska senast första veckan i mars ha granskat de nämnda handlingarna och upprättat sin revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ska innehålla
uttalande om revisorernas uppfattning angående dels redovisningens kvalitet, dels
huruvida årsmötet bör ge styrelsen ansvarsfrihet vad beträffar förvaltningen under
det senast avslutade verksamhetsåret.
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Årsmöte
§ 14 Årsmöte ska hållas senast den 15 april varje år på tid och plats som styrelsen
bestämmer. Styrelsen ska eftersträva att sprida mötena till olika delar av Västmanlands län.
Motion som medlem önskar få behandlad på årsmötet ska vara styrelsen tillhanda
senast den 31 januari.
Skriftlig kallelse till årsmöte jämte dagordning, valberedningens förslag till val av
funktionärer, verksamhetsberättelse, sammandrag av räkenskaperna, revisionsberättelse och styrelsens förslag till verksamhetsplan ska vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar före mötet.
§ 15 På årsmöte ska åtminstone följande frågor behandlas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mötets öppnande
Fråga om godkännande av dagordningen.
Fråga huruvida skriftlig kallelse till mötet kommit medlemmarna till del i
stadgeenlig tid före mötet.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte mötets ordförande justera
protokollet.
Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och den ekonomiska redovisningen.
Fråga om godkännande av verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen.
Föredragning av revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senast avslutade verksamhetsåret.
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen.
Val av styrelsesuppleanter.
Val av revisorer.
Val av revisorssuppleant.
Val av låtkommitté.
Val av spelledare.
Val av valberedning.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för innevarande år.
Antagande av verksamhetsplan för innevarande år.
Föredragning av styrelsens förslag till budget för innevarande verksamhetsår.
Beslut om antagande av budget för innevarande verksamhetsår
Styrelsens förslag till medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Styrelsens redogörelse angående förvaltningen av Spelmansfonden Uno Gills
Minne.
Av medlemmar till styrelsen inlämnade motioner.
Övriga frågor.
Mötets avslutande.
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§ 16 Förbundet har en låtkommitté som består av tre medlemmar jämte en suppleant.
Kommitténs uppgift är att samla in, granska och arkivera låtmaterialet inom länet
samt besluta om vilka delar av materialet som ska publiceras.
Förbundets ordförande är självskriven ordförande i låtkommittén. De övriga två
ordinarie kommittéledamöterna väljs på två år och på så sätt att mandatperioden för
en av dem går ut varje år. Suppleanten i kommittén väljs för ett år i sänder.
Låtkommitténs aktiviteter under året ska redovisas i verksamhetsberättelsen.
§ 17 Årsmötet väljer för en tid av två år i sänder minst två spelledare. Deras uppgift är att
leda allspelet då medlemmarna samlas vid större sammankomster.
Representation gentemot Sveriges Spelmäns Riksförbund
§ 18 Styrelsen representerar förbundet gentemot Sveriges Spelmäns Riksförbund (SSR) i
den omfattning som SSRs stadgar medger.
Extra förbundsmöte
§ 19 Styrelsen kan kalla till extra förbundsmöte. Så ska ske när styrelsen anser att det
finns anledning eller när minst en tiondel av förbundets medlemmar till styrelsen
lämnat in en skriftlig begäran med uppgivande av ändamålet.
Spelmansfonden Uno Gills Minne
§ 20 På initiativ av Sonia Serra, Ramnäs, instiftades år 2000 genom beslut av förbundets
styrelse Spelmansfonden Uno Gills Minne. Beslutet konfirmerades av årsmötet
den 18 mars 2000.
Fonden bildades med anledning av spelmannen Uno Gills bortgång i början av
januari månad år 2000 och för att påminna om dennes långa och gedigna spelmansgärning och betydelse för bevarandet och utvecklingen av spelmanstraditionen i
Västmanland, inte minst vad gäller ackompanjemang i form av sekundering och
andrastämmor.
§ 21 Var och en som så önskar får, oberoende av medlemskap i Västmanlands Spelmansförbund, lämna bidrag till fonden. Styrelsen har rätt att, om särskilda skäl föreligger,
neka att ta emot bidrag från enskild eller organisation.
Fondens medel ska användas för att uppmuntra och stödja ungdomar upp till 20 års
ålder som utövar samt visar intresse och fallenhet för traditionell svensk musik. Ett
villkor för utbetalning av medel är att mottagaren är medlem i Västmanlands Spelmansförbund.
§ 22 Spelmansförbundets styrelse utser den eller de personer som ska tilldelas bidrag från
fonden.
Ansökan om bidrag från fonden lämnas till förbundets styrelse. Medlem i förbundet
får till styrelsen lämna förslag till mottagare av bidrag från fonden.
Förbundets styrelse ska i sin verksamhetsberättelse redovisa vilken eller vilka personer som under verksamhetsåret tagit emot bidrag från fonden och motivera bidragen.
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Uteslutning av medlem
§ 23 Medlem som på spelmansstämmor eller andra offentliga tillställningar eller annars
uppträder så att förbundets anseende väsentligen kan skadas kan genom beslut av
styrelsen uteslutas ur förbundet.
Ändring av stadgar
§ 24 Om förslag föreligger att ändra förbundets stadgar ska medlemmarna senast 14 dagar
före ordinarie årsmöte ha fått del av nämnda förslag.
För ändring av stadgarna krävs godkännande av minst 4/5 av de på årsmötet närvarande medlemmarna.
Upplösning av förbundet
§ 25 Årsmöte kan besluta om upplösning av förbundet om 4/5 av deltagarna i mötet så
kräver. Dock kan förbundet inte upplösas så länge det består av minst fem medlemmar utöver styrelsen.
§ 26 Efter beslut om upplösning av förbundet får de kvarvarande medlemmarna bestämma
hur förbundets kvarvarande tillgångar, efter det att verksamheten i övrigt avslutats,
ska fördelas.
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