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Jubiléumsnummer
”Sommaren lockar fram den bästa musiken!”

Musik vid Siljan 30 juni – 9 juli 2017
Årets Musik vid Siljan, liksom förra årets musikvecka, bygger på samverkan och lokalt arrangörskap
med både nya spännande och gamla välbekanta musikupplevelser.
Följ utvecklingen kring program, kurser och upplevelser på vår hemsida www.musikvidsiljan.se.

Vänföreningen nu ensam ägare till Musik vid Siljan AB
Sedan årsskiftet är Vänföreningen helt ensam ägare till Musik vid Siljan AB.
Däri ingår även det aktiekapital, som medlemmarna under åren frikostigt bidragit med.
Framför allt äger vi det starka och välkända namnet Musik vid Siljan.
På denna grund vill nu Vänföreningen fortsätta utveckla arbetet med program, kurser och stipendier.
Vi ska också genom opinionsbildning stimulera och öka intresset för att utöva och uppleva musik enligt
vänföreningens ändamål.
.
Medlemsavgiften 2017
För att lyckas med Vänföreningens delvis nya och utökade roll, behöver vi ditt fortsatta fulla stöd!
Vi vill fortsätta kunna dela ut stipendier till ungdomar, ordna kurser och främja musiklivet.
Vi gör också allt vad vi kan för att ni skall få uppleva en musikvecka
fylld med olika smaker i skilda miljöer runt om i Siljansbygden.
Betala därför in årsavgiften nu!
Avgiften är 225 kr för enskild medlem och 350 kr för par/sambo.
Bankgirokonto 5649-1707. Kom ihåg att skriva namn och adress!
Medlemskort kommer med nästa Fjäril.

Program och biljettinformation
Under musikveckan 30juni -9 juli 2017 möter vi traditionell och ny folkmusik, kammarmusik,
spännande spelplatser, körer, Alfvén och Karlfeldt, världsmusik, orgelkonserter,
Bingsjöstämman, bystugedanser, soppkonsert med stipendiater och mycket mer.
2016 presenterades ett ökat innehåll med över 60 konserter, stämmor och aktiviteter under veckan.
Biljetter säljs på plats och ibland arrangörernas hemsidor. Som medlem får du rabatt på vissa
arrangemang, bl a på Karlfeldtsgården och Soppkonserten på Furudals Bruk.
Tänk på att ha Ditt medlemskort till hands!
På vår hemsida www.musikvidsiljan.se läggs program, kursutbud, information mm ut fortlöpande.

Kurser
I Vänföreningens egna kurser leder Margaretha Mattsson den populära fiol- och låtspelskursen med
irländskt tema för barn och ungdomar.
Sofia Sandén leder kursen där deltagare prövar på både kulningens konst och visor.
För information och anmälan se: www.bodabygden.se
Leksands Spelmanslag ordnar spelkurser för barn och ungdomar fr–lö 29-30 juni.
Därutöver erbjuds ytterligare 15-20 kurser av samverkande arrangörer.

Kallelse och anmälan till årsstämma
Musik vid Siljans Vänförening kallar till ordinarie årsstämma

Vänföreningens årsstämma 2017
lördagen den 11 mars kl. 14.00 i Kristinegården, Falun.
Årsredovisningen finns att ta del av en vecka före stämman och Du får den genom att maila
orvar.bodlund@gmail.se eller beställa med post från Orvar Bodlund på 073-725 08 49
DAGORDNING
I samband
årets tre musikstipendier
1.
Valmed
av förhandlingarna,
ordförande ochdelas
sekreterare
för stämman.ut och ungdomarna ger oss prov på sina
kunskaper.
2.
Prövning av årsmötets stadgeenliga sammankallande.
Smörgås,
kaffe
serveras.
3.
Val
avoch
tvåkaka
justerare
att tillsammans med stämmoordföranden justera
protokollet.
4.
Godkännande av dagordningen.
5.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2016.
6.
Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt av styrelsens
förslag till vinstdisposition för år 2016.
7.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8
Fråga om stadgeändringar
9.
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter och suppleanter.
10.
Val av 2 revisorer, samt en revisorssuppleant.
11.
Val av ledamöter och sammankallande till valberedning.
12.
Fastställande av budget för 2017 och årsavgift för 2018.
13.
Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman samt av frågor
som väckts av föreningsmedlem.
För att sådan fråga skall behandlas skall anmälan ha kommit styrelsen
tillhanda senast en vecka före årsmötet. orvar.bodlund@gmail.com
14.
Övriga frågor.
a) Förslag på Vänföreningens kommande aktiviteter.

Anmälan till årsstämman senast 6 mars,
på 073-725 08 49 eller orvar.bodlund@gmail.com
Musik vid Siljans Vänförening banar nu nya vägar för Musik vid Siljans framtid!
Styrelsen hoppas den utstakade utvecklingen ska vinna gillande hos föreningens medlemmar.

Kom till en spännande årsstämma!
Musik vid Siljans Vänförening, c/o Orvar Bodlund, Tregattu 12. 793 60 SILJANSNÄS
Telefon 073-725 08 49
073-725 08 49
Vänföreningens Bankgiro: 5649-1707

