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-spelman 
• Södermanlands spelmans-
Sibund har fått två nya he-

emmar. Vid lörda-
välbesökta årsmöte i 
E' öping överlämnades 

ket -tW Anna-Lena 
fjm/Pockock och Ulf 

_ en.-f Gustaf Wetters 
endium hamnade 1 Katri-
»lm. Det, tilldelades Ed-
I Andenson, som passade 

rpå att på fiol spela upp en 

iMalmköpi 
'guldmärke 

egen komposition tillägnad 
den bortgångne donatorn. 

Som vanligt när spelmansför-
bundet har årsmöte fylldes loka-
lerna vid några tillfällen av mu-
sik. Medlemmarna i styrelsen in-
ledde traditionellt med en musik-
stafett på instrumenten fiol, 
nyckelharpa, enradigt durspel, 
klarinett och med sånger. 

Först av allt var det parenta-
tion. Sex medlemmar hade avli-

Reyygruppenhjälpte upp 
Föreningsgärdens ekonomi 

.•s-il 
Vadsbro-Blacksta Förenings-

l gård höll på måndagskvällen års-
möte, det första efter om* och till-
byggnaden. Det blev omval i sty-

. relsen på de 1 tor avgående, Seth 
| Andersson ordförande, Jan Flo-
• din kassör och Marianne 

Dahlberg sekreterare. Kvarstår 
gör vice ordförande Carl-Elis 

t> Barkne och ledamoten Ann-M»-
' rie Johansson. 

, 1 Föreningen Föreningsgården 
V ingår elva medlemsföreningar. 
^ Vid årsmötet klargjordes att för 

»1990 blir det en minskning till 
'M tio.Vadsbro-Blacksta CKF har 

lagts ned. -.v. 
Under 1989 gjordes 106 uthyr-

ningar mot 210 året innan. För-
klaringen 8r att under våren 1989 

förekom knappast någon fören-
ingsverksamhet i lokalerna. 

Verksamheten ekonomiskt ha-
de gett ett överskott på 45.000. 
Det positiva resultatet förklara-
des med den framgångsrika lo-
kalrevyn som gav ett bra netto, 
revyn var nära lierad med Fören-
ings gården. 

Under april arrangerar Fören-
ingsgården tillsammans med re-
vygruppen fyra teaterkvällar. Då 
ges lustspelet "Tänk om jag gifter 
mig med August". 

Valborgsmässoafton blir det 
sedvanligt Valborgsfirande med 
talangjakt. Föreningsgården är 
"huvudman" med bistånd 
medlemsföreningarna. 

av 

dit sedan förra årsmötet. De äg-
nades en tyst minnesstund. 

- När medlemmar avlider för-
lorar vi både goda spelmanskam-
rater och en del av vårt förbund, 
sade ordföranden Sören Olsson. 
Vi tackar dem för vad de betytt 
för den sörmländska folkmusi-
ken och för Södermanlands spel-
mansförbund. 

Eva Nilsson tog klubban 
Årsmötet blev på sitt sätt 

unikt. För första gången leddes 
det av en kvinna, nämligen Eva 
Nilsson, som är ordförande i Ny-
köpings kommunfullmäktige. 

- Jag hoppas att det här ska gå 
bra, var hennes kommentar. Det 
kan inte vara värre att leda ett 
möte med spelmän än fullmäkti-
gemöten i Nyköping. När vi hade 
.budgetsammanträde höll vi på 
till klockan fem på morgonen. 

Och visst gick det bra. Det 
mesta var väl förberett och 
klubbslagen föll tätt. 

Året som gått har delvis prä-
glats av folkmusik - dansåret 
1990, får sin kulmen i Nyköping 
med Zornmärkesuppspelning 
och Riksspelmansstämma. I gro-
va drag är allt klart. Det som åter-
står är detaljer, men arbetsgrup-
perna har målsättningen klar, Sö-
dermanlands spelmansförbund 
och Sörmländska ungdomsring-

en, som tillsammans med Nykö-
pings kommun delar på arrang-
emanget, ska skiljas från uppdra-
get med hedern i behåll. , 

Av verksamheten kan nämnas 
att det anordnats kurser, stäm-
mor och träffar. Ett stort arbete 
ligger de olika spelmanslagen 
och enskilda ner för att sprida 
kännedom om Sörmland och 
dess rika flora av folkmusik. 

Sjöng in bokslutet 

744 medlemmar är anslutna till 
förbundet. De som var närvaran-
de vid årsmötet fick veta att in-
komsterna har uppgått till nära 
100.000 kronor men utgifterna 
var ungefär 16 500 kronor stöiTe. 
Någon större fara är det trots det-
ta inte med ekonomin. Även om 
1990 kommer att kosta en del 
extra är ekonomin stabil. Om 
detta vittnade kassaförvaltaren 
Ulf Lundgren på ett originellt 
sätt. Han hade sjungit in bokslu-
tet på band. 

När man kom fram till övriga 
frågor, berättade Christina 
From, att bandetw "Välkommen 
till världen", kommit ut och dis-
tribuerats i dagarna. Bandet ska 
skänkas till alla nyfödda under 
folkmusik- och dansåret. Det 
kommer också att finnas band att 
köpa för alla som är intresserade. 

När det gällde valen hade kas-
saförvaltaren Ulf Lundgren, på 

Årets Gustaf Wetter-stipendium överlämnade Anita Hedlw 
till Edvard Andersson, Katrineholm. 

grund av sitt arbete, avsagt sig 
omval. Platsen är tills vidare va-
kant och den avgående kommer 
att sköta det tekniska, in- och ut-
betalningar, fram till den dag då 
en efterträdare tillsatts. 

I övrigt består styrelsen av: Sö-
ren Olsson, Strängnäs, ordföran-
de, Christina Frohm, Stockholm, 

vice ordförande, Anita Hedlun< 
Malmköping, sekreterare, san 
Bernt Olsson, Malmköping, In; 
emar Skoglund, Södertälje oc 
Leif Johansson, Hudding 
Adjungerade är: Britt Svai 
ström, Katrineholm och Maria: 
ne Lidberg, Nyköping. 

CARL-GUSTAF OHLSSOi 


