
VÄLKOMMEN till ett nytt år med Hälsinglands Spelmansförbund, där du som medlem 

bland annat får tidningarna Hälsingelåten och Spelmannen och har möjlighet till att söka stöd till 

aktiviteter samt att teckna en förmånlig instrumentförsäkring. 

Du inbjuds härmed till att delta i ÅRSMÖTET, den 12/3-22, kl 16.00. Årsmötet 

kommer att äga rum digitalt via Zoom. Maila din anmälan att delta senast 8/3-22 

till ordförande Jesse Ljung. Mejladress: jesseljung@gmail.com 

 

Årsavgifter 2022 

- 300 kr för vuxna 

- 100 kr för ungdomar under 18 år 

- 150 kr för endast prenumeration av Hälsingelåten, t ex för bibliotek. 

 

Hur betalar jag in mitt medlemskap?  

Betala din avgift på bankgiro: 5026-2500. I meddelandefältet anges namn, personnummer och ev. 

försäkringspremie.* 

 Ex. ”Lisa Larsson, 500505-xxxx, premie 300 kr” 

Om du är ny medlem ska du dessutom skicka ett mail till vår medlemsregisteransvarige, Per 

Helander: per.of.helander@gmail.com. Ämne: Medlemsskap HSF. Ange namn, telefonnummer, 

födelsedatum och postadress. 

 

*Så här tecknar du instrumentförsäkring 

SSR har genom samarbete med Folksam tagit fram en instrumentförsäkring, som 

landskapsförbundens medlemmar har möjlighet att teckna. 

För HSF’s medlemmar gäller premieberäkning enligt alternativ 2 i produktbladet (se länk) från 

Folksam. Detta innebär en grundpremie på 120 kr samt en försäkringspremie på 5 promille av 

det totala värdet av instrument samt tillbehör. 

Ex. Lisa vill försäkra sin fiol som är värderad till 20 000 kr. Hon vill även försäkra sitt fioletui, 

värde 2000 kr samt sin stråke, värde 6000 kr. Den totala premien blir då 120 kr + 0,005 x 28 

000 = 260 kr. 

Vår kassör, Claes Johansson, sköter din premiebetalning till Folksam. Läs mer om hur 

försäkringen fungerar på Folksams servicesida för Sveriges Spelmäns Riksförbund. Där finns 

bl.a. ansökningsblankett att skriva ut, produktblad etc. Se länk: 

mailto:jesseljung@gmail.com
mailto:per.of.helander@gmail.com


https://www.folksam.se/forbund/sveriges-spelman 

Vid intresse av försäkring fyller du i den och skickar till vår kassör via post eller mail. Claes 

Johansson. Vik Ängavägen 10. 827 54 Järvsö. claesmj@gmail.com 

P.S. Om dina instruments värde är oförändrat behöver ingen ny förteckning skickas in, utan 

endast premien behöver betalas. 

 

För mer information om Hälsinglands spelmansförbund, kontakta: 

info@halsinglandsspelmansforbund.se  

www.halsinglandsspelmansforbund.se  

För frågor om Hälsingelåten, kontakta:  

Stina Malmberg, tidningenhalsingelaten@gmail.com, tel: 0651-61445.  

 

Väl mött 2022! 
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