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Lintonfonden ett år - utfall 2017
Fonden upprättad efter Tommy Lintons testamenterade kvarlåtenskap har nu 
verkat ett år. Under året har styrelsen fått in följande sju ansökningar om projekt 
2017 till Lintonfonden.

Beviljade ansökningar
Barn- och undomskurs i Höör
Att organisera och genomföra en sommar-
kurs för barn/ungdomar på Höörs Scout-
gård 19-22 juni 2017. Som ett sätt att binda 
samman kursen med Degebergastämman 
görs även någon form av uppstartsaktivitet 
lördag 17 juni i Degeberga hembygdspark. 
Beviljat 17810 + tillägg 5750 vid 30 elever 
och ytterligare 2500 vid 35 elever.

SkFYE– teater och spelträffar för 
ungdomar
Med de ungdomar som deltagit i Summer-
Folk och är ”sugna” som bas, så vill vi köra 
igång en kontinuerlig året runt-verksamhet 
för ungdomar i åldern ca 14-25 år, där de 
träffas ca 3 gånger per termin och jobbar 
fram häftiga konsert- och dansupplevelser, 
för att skapa ett socialt och musikaliskt 
sammanhang för unga folkmusik- och folk-
dansutövare. Beviljat 50 000 kr.

Aktiviteter på Folk och Världs-
musikgalan
Galan ägde rum i Helsingborg 2017 på 
Dunkers kulturhus och koncerthuset i Hel-
singborg. Några av kringaktiviterna runt 
galan beviljades medel ur fonden:

•	Seminarium	om	Assar	Bengtsson	med	
Staffan Bengtsson

•	Spelkurs	 Skånska	 polskor	 med	 Åke	
Persson och dansare för att illustrera 
danserna.

•	Spelkurs	Menuetter	med	Karin	Wallin.	
Beviljat 10 650 kr för dessa tre kurser

•	Nytryck	av	nothäfte	Assar	Bengtsson.	
Staffan Bengtsson samordnade arbetet 
via sitt förlag och tog på sig arbetet med 
att justera texterna mm mot att få 40 ex-
emplar av häftet för egen del. Upplagan 
var 200 och Skånes Spelmansförbund 
fick 160 ex där intäkterna från dessa 
går tillbaka till spelmansförbundet.  
Beviljat 14 500 kr.

Folkrot festivalen
Till grund för beslutet diskuterades effekt 
av beviljade medel utifrån a) synlighet och 
b) medlemsvärde.

A) Enligt ansökan kommer förbundet att 
få synlighet genom:

a. marknadsföring och PR

b. Synlighet av vår verksamhet i område 
NV-Skåne

B) Delar av ansökta medel tillfaller för-
bundets medlemmar genom att organisa- 
 tio nen Folkrot rabatterar medlemmarna 
inträde under festivalen. Beviljat 30 000 kr.

Kurs i Malmö Spelmanslag
Det bedrivs som en kurs under hösten med 
Skånes Spelmansförbund som huvudman 
och Malmö spelmanslag som ansvariga. 
Samtliga medlemmar i Skånes Spelmansför-
bund	erbjuds	att	delta.	Kursen	annonseras	
i Runtenom, på hemsidor och på facebook.
Beviljat 39 000 kr.

Avslagna ansökningar
Inköp av  barnnyckelharpor
Vid styrelsemöte beslutades att inte tillstyr-
ka medel ur Lintonfonden för inköp av 4 
stycken barnnyckelharpor. Till grund för 
beslutet diskuterades tre huvudpunkter. A) 
effekten av beviljade medel, B) ägarfrågan 
och C) framtida ansökningar

A) Då ansökan avser 4 instrument som 
kommer att lånas ut under några år till 4 
eventuella framtida medlemmar/spelmän 
ansåg styrelsen att effekten av satsade 
medel blir för låg och att ansökan vänder 
sig till en för liten målgrupp.

B) Vad avser ägandet anser styrelsen att 
det inte är förbundets uppgift eller i Lin-

tonfondens mening att använda medel för 
att köpa in instrument till andra organi-
sationer alternativt enskilda medlemmar. 
Ett alternativt förfaringssätt som disku-
terades var att förbundet skulle stå som 
ägare men att vi då också skulle hamna i 
ett ansvarstagande för dessa instrument 
och eventuella framtida inköp vad avser 
låneavtal, försäkringar, underhåll och 
eventuella skador. Arbetsuppgifter och 
ansvarstagande som vi inte ser som för-
bundets uppgift.

C) Då denna ansökan ligger som ett 
form av prejudikat för regelverket kring 
Lintonfonden skulle en tillstyrkan kunna 
innebära att förbundet i framtiden skulle 
tvingas ta beslut om instrumentköp till 
kultur-/musikskolor

Lustspel resa till USA
Styrelsen beslöt att avslå ansökan då detta 
var mera ett slags turnébidrag och att det 
var konserter och kurser som andra skåne-
spelmän inte kunde delta i. Resan bedömdes 
heller inte kunna bidra till genrens tillväxt 
här hemma.

En tanke är att om denna ansökan i stället 
riktat sig till Melinfonden så kanske utgång-
en blivit en annan.

Spelmansförbundets fyra fonder
Skånes Spelmansförbund förfogar över fyra fonder med medel öronmärkta 
för olika ändamål enligt nedan. Observera skillnaden i inriktning mellan 
Melinfonden och Lintonfonden som kan göra avgörande skillnad i fram-
gången med ansökan.

Spelmansfonden
Stipendiefond. Avkastningen på kontot används årligen till en stipendiat. Då rän-
tekonton numera ger dålig avkastning kompletteras stipendiet från spelmansför-
bundets löpande medel och är för närvarande 3000 kr. Stipendiat utser årligen av 
styrelsen i Skånes spelmansförbund. Förslag till stipendiat och motivering skickas 
till styrelsen. Utdelning av stipendiet görs vid årsmötet. Riktlinjer hittar du här:  
http:/skanefolk.se/skspf/texter/stipendium_spelmansfonden.htm

Melinfonden
Melinfonden är en från spelmansförbundet ursprungligen fristående stipendiefond 
vars medel Skånes Spelmansförbund fått att förvalta och avser främjandet av ung-
domars folkmusicerande. Riktlinjer hittar du här
http://skanefolk.se/skspf/texter/stipendium_melinfonden.htm

Fonogramfonden
Fonogramfonden avser att stödja icke kommersiell utgivning av fonogram eller 
tryck. Dessvärre finns nästan inga medel i fonden just nu. Riktlinjer hittar du här:  
http://skanefolk.se/skspf/texter/resurs_fonogramfonden.htm

Lintonfonden
Då fonden är ny så är regelverket ännu i vardande och någon sammanställning att 
länka till på nätet finns ännu inte. Under 2017 har de intensioner som publicerades 
i Runtenom 2017-1 och dess förarbeten varit vägledande för värdering och belut om 
inkomna ansökningar. Samma grunder kommer att tillämpas 2018 med stöd av redan 
prövade typfall i redovisningen här ovan.
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