Kallelse till förbundsstämman för Sveriges Spelmäns Riksförbund
Västergötlands Spelmansförbund är värd för stämman på Axevalla Folkhögskola 2017
Prel dagordning:
FREDAG 27 april
Västergötland är värd för de delegater som anländer på fredagskvällen med samkväm, spel och
enklare förtäring.
LÖRDAG 28 april
10.00

Västergötland ansvarar för aktiviteter fram till lunch.
10.00–11.45 Västergötland presenterar sig och sin folkmusik

12.00

Förbundsstämman startar med lunch

13.00

Seminarium om Verksamhetsplanering
Verksamhetsplan inför 2018 är grunden för arbetet under året.
Vad arbetar SSR centralt med och vad är det inom vår förening, som
landskapsförbunden arbetar med?

14.30

Kaffe

15.00

Handlingsplan för Traditionell musik o dans
Vi organisationer på riksnivå samarbetade och tog fram en handlingsplan som blev
klar 2012. Handlingsplanen ska nu revideras och Eric Sahlström Institutet har
uppdraget att göra denna revidering.
Representanter från ESI leder ett seminarium om vad som är viktiga delar att ha med
i den reviderade handlingsplanen.

16.15

Vi har ett studieförbund - Kulturens Bildningsverksamhet
Representanter från Kulturens leder ett seminarium om strukturer kring folkbildning,
redovisning, ekonomi, fortbildning, residensmöjligheter, coaching.
Hur kan vi på riks resp. landskap och/eller enskilda grupper ta till vara de
möjligheter som detta ger?

17.15

Vila /ledighet

18.00

Föreställning Västra Låtverkstan (VLV): En ungdomssatsning över tre landskap.
Bohuslän, Dalsland och Västergötland driver tillsammans i paraplyorganisationen
Folkmusik i Väst en ungdomskurs, i år går för sjunde året. Med musiken arbetar
VLV med samspel, ett gemensamt sväng, identitetsskapande och vänskap över
gränser. Ungdomarna tränas i att prata på scen, att göra en turné och att arbeta
tillsammans för att nå ett gemensamt mål.

19.00

Festmiddag
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SÖNDAG 29 april
09.00

Förbundsstämman

12.00

Lunch

13.00

Stämman avslutas

SSR:s KANSLI
Org.nr 887500-7893

Besöksadress:
c/o Östra Boda
Klittgatu 14
795 96 Boda Kyrkby

Telefon
070377 13 33

E-post
ssr@spelmansforbund.se
Hemsida
www.spelmansforbund.se

Bankgiro
5353-2842

