
lar ses nagra av Sodertalje spelmanslags styrelseinedlemmar. Fran vanster sitter sekreteraren Bo Classon,
divert Larsson, kassor Hilding Andersson och ordforande Thure Enberg.

^1 ' ' • 7 • "|Spelmannen ar inte nojda
tned sin verksamhet 1970

Sodertalje Spelmanslag som hade sitt arsmote pa tisdag kvall ua Torekallberget kommer
med torodande sjalvkritik i sin verksambetsberattelse for 1970. Den musikaliska delen av
verksamheten bar sa gott som totalt misslyckats, menar man. Intresset for folkmusik hos
medlemmarna bar sjunkit betydligt under hosten. Den proceutuella siffran for aktivt delta-
gande bar ocksa varit alldeles for lag. En patentmedicin efterlyses.

Under aret har man hallit fern
rotokollforda sammantraden, ovri-
i beslut har man kommit fram till
sr telefon. Ovningsspelning har
iget bedrivit i en lokal som Tore-
allberget har stallt till fb'rfogande
arje tisdagskvall. Gvningslokalen
r emellertid inte idealisk, da spel-
lannen tyvarr inte langre innehar
imma spanst som i ungdomen, och
ledlemmarna ar aven for blyga
5r att utnsrttja den taxiservice
)m styrelsen har beslutat att de
call f4 utnyttja.
Medlemsantalet var vid arets bor-

m 56 stycken och under aret fick
tan tillb'kning i styrkan med en
erson. Utover detta antal finns da
vn ungdomsgruppen. Denna grupp
ar gatt framat under aret trots att
msikledare manga ganger har sak-
ats. Under hostens fem sista 6v-
ingar har musikstuderande Sveri-
rik Fredlund fungerat som ny le-
are och lokal har stallts till forfo-
ande at dem i Nya Folkets Hus.
Lokala framtradande har spel-

Talje Folkdansgille i Stadsparken
en gang och sedan har laget spelat
pa Artursberg vid olika tillfallen.
Forsta maj framtradde spelarna pa
Stortorget. Till aldringsvarden och
pensionarsforeningen staller spel-
manslaget sig gratis till forfogande.

Nar Spehnansforbundet holl sitt
arsmote i Nykoping akte hela grup-
pen, aven ungdomarna dit, men de-
ras framtradande kom lite i skym-
undan av alia maktiga folkmusik-
grupper som framtradde. Dessutom
har spelmansstammor fran sa gott
som hela Sodermanland bevistat
Sodertalje under aret.

Sodertalje stad och dess kultur-
namnd har varit mycket positive
till spebnanslagets verksamhet, sar-
skilt som ungdomsengagemanget
varit mycket aktivt.

Till slut vande sig styrelsen till
sina medleanmar och tackade dem
for ett gott ar, och de hoppades att
den glada folkrnusikaliska andan
aven skulle fa rada i framtiden.
Men under det nya aret hoppades

marna till ett mycket mera aktix
deltagande i gruppen an vad sor
forekommit under det gangna are

Styrelsen har under aret varii
Thure Enberg, ordforande, Bo Clas
son, sekreterare, Hilding Anders
son, kassor, Lennart Eriksson, i
ordforande, Grosta Johansson, ^
sekreterare.

Pa de ovriga posterna: styrelse
suppleanter Ahlin Wallin och Ok
Karnell. Revisorer Fritiof Nyber
och Allan Ljungdahl med Folk
Nordeman som suppleant. Statistik
forare Gertrud Trulsson. Latkom
mitte Arne Blomberg, Allan Ljung
dahl, Ahlin Wallin och Lennai
Eriksson. Valberedningskommitl
Edvin Malmberg, Folke Andersso
och Sten Winborg. Som musikleda
re skall enligt stadgarna v. ordfci
randen fungera. Kommitten fc
ungdomsverksamheten har besta
av Thure Enberg ordforande, Len
nart Eriksson musikledare och Al
Ian Ljungdahl bitradande ovnings


