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Zornmärkets statuter
2.

Statuter

2.1

Syfte
Zornmärket i guld, silver och brons utdelas, av Svenska Folkdansringen, för att öka
intresset för den svenska folkmusiken och för att nya generationer skall stimuleras
till att enligt Zorns intentioner på ett traditionsbevarande sätt vidareföra och skapa
förståelse för den musik och de spelstilar som vi ärvt från äldre tiders spelmän.
Zornmärket i guld tilldelas synnerligen framstående traditionsbärare. Riksstyrelsen
konfirmerar juryns beslut avseende mottagare.
Zornmärket i silver och brons utdelas efter uppspelning inför en jury och efter
särskilda bedömningsgrunder.
Med samtliga märken följer ett diplom vilket dessutom kan utdelas separat som
uppmuntran.

2.2

Zornmärkesnämnden
Svenska Folkdansringen (Folkdansringen) äger rätten till Zornmärket och tillsätter
för handläggning av ärenden enligt dessa statuter en Zornmärkesnämnd. Nämnden
består av en jury och ett sekretariat.
Sekretariatet
Sekretariatet skall bestå av minst tre ledamöter. De väljs av Folkdansringen
riksstämma. Därutöver får Sveriges Spelmäns Riksförbund, SSR, tillsätta en ledamot
som företräder denna organisation. Ordförande och sekreterare, som ingår i
sekretariatet, väljs av Folkdansringen.
Sekretariatet ansvarar för anordnande av uppspelning.
Juryn
Juryn skall bestå av sex ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Riksstämman
tillsätter juryn efter förslag från Zornmärkesnämnden. Riksstyrelsen genomför i
samråd med Zornmärkesnämnden eventuella kompletteringsval mellan
riksstämmor.
Juryns arbetsuppgifter är att bedöma uppspelningarna och besluta om tilldelning av
Zornmärken i silver och brons samt diplom. Juryn skall också fatta beslut om
mottagare av Zornmärket i guld och via sekretariatet överlämna detta till
riksstyrelsen.

2.3

Uppspelningar
Uppspelning kan vara endera central eller regional.
Central uppspelning anordnas en gång per år. Den avslutas med en av arrangören
anordnad riksspelmansstämma vid vilken Zornmärket i guld, silver och brons samt
diplom delas ut. Vid central uppspelning skall tre ledamöter ur Zornmärkesjuryn
delta. Samtliga dessa tre skall vara närvarande då beslut fattas. Jävsituation
undantas från detta krav. Juryn kan utökas med en lokal representant. Denne utses
av Zornmärkesnämnden i samråd med arrangören.
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Vid central uppspelning skall sekretariatet bestå av minst två ledamöter ur
nämnden.
Vid regional uppspelning utdelas endast Zornmärket i brons och diplom. Vid
regional uppspelning skall två ledamöter ur Zornmärkesjuryn delta tillsammans
med en lokal representant. Denne utses av Zornmärkesnämnden i samråd med
arrangören. Jävsituation undantas från detta krav.
Vid regional uppspelning skall två representanter ur sekretariatet delta.
Vid såväl centrala som vid regionala uppspelningar erfordras en arrangör. Det kan
vara distrikt av Folkdansringen, spelmansförbund, spelmanslag eller liknande.
Arrangörens uppgift är, förutom att arrangera en avslutande riksspelmansstämma,
att tillhandahålla lokaler och utspisningsmöjligheter, stödja Zornmärkesnämnden
med praktiska göromål under den tid uppspelningarna pågår samt att vara ett
allmänt stöd också för de spelmän som anmält sig till uppspelning.
Ansökan om central uppspelning lämnas till Svenska Folkdansringen riksstyrelse
senast den 15 december ett och ett halvt år före uppspelning.
Ansökan om regional uppspelning lämnas till Svenska Folkdansringen riksstyrelse
senast den 1 oktober året före uppspelning.
Uppspelningar skall dokumenteras genom inspelning.
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