Sörmlandsspelmännen
fick ny ordförande
Avgående ordföranden Arne
Blomberg i mitten förrättar
utdelningen av förbundets
guldmärke till Yngve Andersson t v och Sören Olsson, ny tillträdande ordförande t h.

• Sören Olsson valdes till ny ordförande, då Södermanlands Spelmansförbund på lördagen höll årsmöte i
Malmköping under mycket god uppslutning. Han efterträder Arne Blomberg, som önskade lämna posten men
som dock omvaldes i styrelsen. Henry Sjöberg hade undanbett sig omval i styrelsen men valdes i stället till
revisor. Christina Frohm och Stig Norrman omvaldes i
styrelsen. Kvarstående är Eivor Andersson, Bernt Olsson och Erik Walberg.
Yngve Andersson, Södertälje, erhöll spelmansförbundets guldmärke. Han har spelmanstraditioner i släkten som
sträcker sig ända till 1700-talet och för som lärare för de
yngre dessa traditioner vidare. Också Sören Olsson tilldelades guldmärket för sina
omfattande insatser, främst
som idégivare och organisatör. Utdelningen förrättades
av avgående
ordföranden
Arne Blomberg.
Ytterligare en utmärkelse
utdelades, nämligen stipendium ur Gustav Wetters minnesfond. Mottagare Nils Walberg som på egen hand utbildar sig till fiolreparatör. Han
fick mottaga stipendiet ur fru
Millis Wetters hand.
Själva
årsmötesförhandlingarna hölls i Församlingshemmet, där bland valen
också kan nämnas redaktionskommittén, som består av
Iréne och Henry Sjöberg, Ingvar Andersson samt Bernt
Olsson, samtliga omvalda.
Även valberedningen omval-

des och består av Ingvar Andersson, Henry Alvin och Rolf
Siewertz.
En lång debatt förorsakade
förslaget om att förbundet ska
bli medlem i Sveriges Spelmäns Riksförbund. Det avslogs dock, precis som skett
många tidigare årsmöten. Arkivgruppen utökades med en
person och består av Bo Arrhed, Lotta Franzén, Stig Norrman, Håkan Söderquist, Ing
Mari Sundin och Birgitta Andersson. Årsavgiften fastställdes till 60 kr, d v s oförändrat.
Under det gångna året har
medlemsantalet ökat med 39,
varför det vid årets slut var
742. Det var förbundets 58 :e
verksamhetsår, som varit
fyllt av folkmusikalisk verksamhet. I årsberättelsen påpekas bl a att landets äldsta
folkmusikorganisation fortfarande i hög grad är levande.
Den sörmländska folkmusiken vårdas och utövas av en
stor och växande skara människor och medlemmarnas intresse och hängivenhet är förbundets viktigaste tillgång.
Dagen avslutades med en
god middag på Malmköpings
Wärdshus.

