
Lyckat arsmote for
Sormlands spelman

over att ater traffas var aldste deltagaren, Ivor Bostrom,
Valla, 88 dr, tv, ordforanden Arne Blomberg, dansinstruktdren

Henry Sjoberff, Ronninge, Bertil Sjdberg, Rockelstad, samt
Soren Olsson, Malmkoping.

MALMK6PING: ED i allo lyckad sammankomst blev Sorm'.ands spel-
mansforbunds arsmote i Malmkoping pa lordagen. Drygt handratalet per-
sqner deltog i kvallens middag pa Wardshuset, men dessfonnnan hade
man utnyttjat dagen till olika aktiviteter.

Arsmotet, sotn holla pa Stads-
huset, omvalde hela styrelsen,
vilket betyder, att denna aven for
det nya verksamhetsaret utgors av:
hedersordforande Gustaf Wetter,
Katrineholm, ordforande Arne
Blomberg, Sodertalje, sekreterare
Henry Sjoberg, Ronnmge, skatt-
mastare Allan Ljungdahl, bitradan-
de skattaiastare Bo Classou samt
Thure Bnberg, samtliga Sodertal.ie.

Bland de beslut stamman tog, var
tillsattandet av en redaktionskom-
mitte for Sormlandslaten, for-

bundets tidning. Fran Umgdomsring-
en skall i fortsattningen inga tva
medlemmar. Fran Spelmansfb'r-
bundet valdes Arne Blomberg,
Sodertalje, Lennart Tysk, Katrine-
holm, samt Henry Sjoberg, Ron-
ninge.

FORTSATT UTBILDN1NG

Ocksa en kommitte for den fort-
satta utbildningen och fdrdjupat
samarbete mellan dansare och spel-
man valdes, bestaende av Arne
Sjoberg, Ronninge, Gun Jonsson,
Sodertalje, Ingvar Andersson, Ka-
trineholm och Lennart Rogstam,
Sodertalje.

Nasta ar firas sforbundets 50-ars-
jubileum, och aven i anledning dar-
av valdes en kommitte, som skall
handha planlaggningen for firandet.
Valda blev: Sune Aberg, Oxelo-
sund, Gustaf Wetter, Katrinebolm
^mt Henry Sjoberg, Ronninge.
Under motet uttrycktea forhopp-
ningar om att firandet skall kunna
ske over hela Sormland men framst i
Malmkoping, dar foroundet bil-
dades. Hela Sveriges spelmansrorel-
se kan sagas ha ^tartat just genom
bildandet av Sormlands spel-
mansforbund, dvs organisatoriskt
sett, och darfor onskar man ocksa
fa tyngdpunkten forlagd till
Malmkoping.

JNVENTER1NG PAGAR

Den sista arbetsgrupp som valdee
skall handha inspelningar av aldre
spelman och sangare, dar fn
inventering pagar. Det ar ett
mycket stort och viktigt arbete,
som anfortroddes till Bert Persson,
Eva Liljedal, Karin Blomberg och
Ture Enberg, samtliga Sodertalje.
Behjalpliga i arbetet kommer ocksa
Soren Olsson, Malmkoping och
Ture Wedberg, Katrineholm, att va-
ra.

En del av deltagarna hade tillfaUe
vara med om en bussfard i
Malmkoping och bygden darom-
kring. Guide var tidigare kommu-
nalfullmaktigeordfb'raaiden i
Malmkoping, Sven Levin, som gav
en ingaende och mycket intressant
skildring av trakten. Plevnahb'jdens
konvalescenthem tick ocksa besok av
nagra spelman, som gjorde ett upp-
skattat framtradande.

Under sondagen holls danskurs i
bespisningslokalen i Malmaskolan,
dar Henry Sjoberg fran Ronninge
instruerade. Ett 50-tal personer del-
tog, framst frSn Malmabygdens
folkdanslag men ocksa ett antal
inbjudna. Medlemmar i spelmam-
laget stod for musiken.


