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Styrelsen har under 2016 haft 7 protokollförda möten, varav ett konstituerande. Ansvar för de 
olika arrangemangen har som tidigare år fördelats mellan styrelsemedlemmarna.Valberedningen 
har bestått av David Siljat och Lena Lassebro. Folkmusik i Linköpings samarbetspart har varit 
studieförbundet Bilda, och våra styrelsesammanträden hålls som studiecirkelträffar inom Bilda. 

Evenemang 
Folkmusik i Linköping har under 2016 anordnat 9 folkmusikcaféer i varav 8 på Fontänen och 1 i 
Hemslöjdsgårdens konferensrum. Caféerna har varannan gång inletts med en timmes visstuga 
och varannan gång en timmes spelstuga, följt av dans till spellista. Möjlighet har funnits för 
musiker att boka ett pass i spellistan via Internet och denna rutin är nu förankrad hos både 
musikanter och styrelse. 

Under hösten genomförde föreningen, för fjortonde året i rad, Linköpings Folkmusikfestival. 
6 offentliga evenemang i form av konserter eller konsert-och danskvällar har genomförts 

under året: 
 

  



 

 
Evenemang 2016 
Typ av evenemang Datum  Lokal  Besökande 
Folkmusikcafé 3/2 Fontänen 33 
Konsert och dans: Triller 20/2 Teaterns Hus 38 
Folkmusikcafé 2/3 Fontänen  48 
Konsert och dans: Blåqvint 19/3 Hemslöjdsgården 27 
Folkmusikcafé 6/4 Fontänen 31 
Folkmusikcafé 4/5 Fontänen 52 
Konsert och dans: Källmans kapell 30/5 Teaterns Hus 45 
Folkmusikcafé 1/6 Hemslöjdsgården 47 
    
Folkmusikcafé  7/9 Fontänen  32 
Spelkurs: Jeanett & Peter Rousu 24-25/9 Fontänen 13 
Konsert och dans: Jeanett & Peter Rousu 24/9 Fontänen 33 
Folkmusikcafé  5/10 Fontänen 25 
Linköpings Folkmusikfestival 10-11/10 Kollektivet & Pitcher’s 1 300 
Konsert och dans: Irmelin 22/10 Fontänen 34 
Folkmusikcafé  2/11 Fontänen 28 
Konsert och dans: Blå Bergens Borduner 19/11 Fontänen 71 
Folkmusikcafé  7/12 Hemslöjden 45 

 
Lokala folkmusiker som medverkat vid lokala kvällar och som pausspelmän är Hans & Viktoria 
Norberg, Bent Hansen och Calle Björnlert, Linköpings spelmanslag, Michael Nyberg, Maria 
Munkhammar och Adam Bülow, RAJ och ÖSUPP. 
Ledare för visstugor och spelstugor har varit David Siljat, Miriam Berger, Ebba Hellsten, Annica 
Siljat, Anita Thoor, Sievert Johansson, Katarina Hammarström, Eric Hammarström, Karen 
Petersen & Gunnar Nordlinder samt Anders Thörnquist. 

Kurser  
Under våren har vi haft en danskurs under ledning av Annica Siljat, Björn Ekman och Linnéa 
Lenz. 
 
Under Folkmusikfestivalen hölls som vanligt ett antal workshops och kurser för 
festivalbesökarna. 
 
Skivor 
Föreningen har som föregående år sålt skivor ur Gigas och Drones skivkataloger. Försäljningen 
har skett vid FiLs evenemang. 

Lokaler och teknik 
De senaste åren har Folkmusik i Linköping saknat en fast lokal, vilket påverkar kostnader och tar 
mycket tid. Fler olika lokaler har provats och vi har till slut landat på Föreningshuset Fontänen 
på Västra Vägen 32 för caféer och konserter. Dock används Fontänen av fler föreningar och 



 

grupper vilket gör att det ibland är svårt att få de bästa datumen. Detta har skett några gånger 
under året vilket gjort att vi även använt Teaterns Hus och Hemslöjden. 

 
Vår samarbetspart Bilda har genomgående varit behjälpliga med ljudanläggning och i de flesta 
fall även ljudtekniker. 

Publikarbete 
Folkmusik i Linköping skickar, som föregående år, ut ett vårprogram och ett höstprogram till 
sina medlemmar, i vårprogrammet inbjuds till årsmöte. Programmet innehåller, förutom FiL:s 
egna program, annat vi vill tipsa om t.ex. folkmusikevenemang på Konsert & Kongress. 
Programbladen har också funnits tillgängliga vid evenemangen och har funnits att se på 
hemsidan, www.folkmusik.nu. Där och på FiL:s Facebooksida finns information inför aktuella 
evenemang. 
 
Föreningens maillista är ett annat viktigt redskap för spridandet av information. Affischer och 
program har spritts till offentliga platser som bibliotek, universitetet, konsthallen, museet, kaféer. 
Information om FiL-evenemang skickas regelbundet till Corren som också har gjort egna artiklar 
och blänkare t.ex. inför Folkmusikfestivalen. 
 
Inför varje säsong skickas information till det kommunala På Gång. 

Ekonomisk hantering 
Medlemsavgiften har sedan 2014 varit 100 kr. 
 
Entrépriserna har varit oförändrade sedan 2012. Ordinarie: 130 kr, Medlem eller pensionär eller 
student: 100 kr och Medlem och pensionär/student: 70 kr 
 
För att kunna hantera kontanta medel kring våra arrangemang har vi ett konto på Forex, där vi 
kan sätta in entréavgifter och ta ut pengar till växel m.m. Kontot är kopplat till vårt postgirokonto 
på Nordea. 
 
Vi har fortsatt att använda iZettle vilket innebär att vi kan ta betalt med kort vid våra evenemang. 
 
Vi har också börjat använda Swish vilket gör att vi har ytterligare en betalningsmöjlighet för våra 
besökare. 

Medlemmar 
Antal betalande medlemmar under 2016 var 180 st. 

Samarbete och bidrag 
FiLs närmaste samarbetspart är Bilda, som stöder föreningen med ljud, arbete med planering och 
scenarbete under Folkmusikfestivalen samt utbetalning av gager till artister som ej har eget 
företag. Föreningen erhåller bidrag från Linköpings Kommun, Kulturrådet och Region 
Östergötland (f.d. Östsam) (Festivalen), samt från Kulturrådet via Riksförbundet för Folkmusik 
och Dans där FiL är en medlemsförening. 



 

Linköpings Folkmusikfestival 
Årets festival hölls som tidigare på kårhuset Kollektivet, men den här gången användes inte 
Pitcher’s lokaler i källaren. Festivalen bjöd på en blandning av akter från olika länder och 
musikstilar. Under de två dagarna besöktes festivalen av ca 1 300 personer. 

Medlemmars hjälp 
Vi vill tacka alla som hjälpt till på olika sätt under året! 

 
Linköping den 30/3 2017 
Folkmusik i Linköpings styrelse gm 
Annica Siljat 
/ordförande 


