
Spelande styrelse på 
spelmännens årsmöte 

Södermanlands Spel-
mansförbund har en spe-
lande styrelse, (Fyra S). 
Traditionsenligt inledde 
de lördagens årsmöte i 
Malmköping med den 
speciellt komponerade 
årsmöteslåten. 

Innan förhandlingarna 
kom igång hölls parentation 
över medlemmar som avlidit 
sedan förra årsmötet. 

— Södermanlands spel-
mansförbund är dess med-
lemmar, sa Sören Olsson. 
När medlemmar avlider för-
lorar vi både goda spelmans-
kamrater och en del av vårt 
förbund. Vi tackar dem för 
yad de betytt för den sörm-
ländska folkmusiken och för 
förbundet. 

Mötet gästades av lands-
tingsrådet Margareta Berg, 
som också är ordförande i 
Stiftelsen Kultur i Sörmland. 
Med noggrannhet klubbade 
hon den långa raden av be-
slut som fattades. 

När det gällde valen blev 
det stora förändringar. 

• Bönhörd 
Sören Olsson, Strängnäs, 

har vid flera tidigare årsmö-
ten bett att få slippa. Den här 
gången blev han bönhörd. 
Leif Johansson, Huddinge, 
blev hans efterträdare. 

Även Ulf Lundgren, Söder-
tälje, och Anita Hedlund, 
Malmköping, hade undan-
bett sig återval. På deras sto-
lar sitter i fortsättningen Hå-
kan Frykmo, Farsta, och 
Torsten Gau, Eskilstuna. Ny 
ordinarie ledamot blev också 
Birgitta Andersson, Södertäl-
je. 

På grund av uppflyttning 
till ordinäre platser blev av-
gående ordföranden, Sören 
Olsson, samt Jonas Stenberg, 
Södertälje, nya suppleanter. 

Kvarstående ordinarie le-
damöter är; Bernt Olsson, 
Malmköping, Christina 
Frohm, Stockholm och Inge-
mar Skoglund, Södertälje. 
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Bert Persson, flankerad av Sören Olsson och Christina 
Frohm, fick ta emot årets stipendium ur GrUstafWet-
ters minnesfond. 

Från ungdomsgruppen ingår 
ett antal adjungerande leda-
möter, som under 1990 ut-
gjordes av: Patrik Anders-
son, Södertälje, Jonas Sten-
berg, Södertälje, Joakim Vik-
ström, Strängnäs, Edvard 
Andersson, Katrineholm och 
Karin Lind, Sköldinge. 

Revisorerna.Henry Sjö-
berg, Stockholm och Birgitta 
Wideri, Eskilstuna, omvaldes 
liksom ersättaren, Bo Roos, 
Rönninge. 

• Fortsätter 
I valberedningen fortsät-

ter: Ingvar Andersson, Söder-
tälje, Göte Karlssoia, Katrine-
holm, Sören Rolandsson N y -
köping och Lars Härås, Tors-
hälla. 

Till styrelsens sammanträ-
den kallas även representan-
ter för förbundets olika grup-
per. 

Året som gått dominerades 
av "Spelmanssemester i Ny-
köping" parallellt med upp-
spelningar för Zornmärket. 

Genomgende ägnades 
Folkmusik- och dansåret 
1990 stor uppmärksamhet. 

Omkring 2 500 personer 

dansade upp och köpte dans-
borgaröiärket. 

Bland andra minnesvärda 
händelser märks Sörmländ-
ska brudmarscher del 1 av 
vilket samtliga sörmländska 
kyrkomusiker erhållit ett ex-
emplar som gåva. ' ~ 

Samtliga nyfödda barn un-
der året erhöll kässettbandet 
"Välkommen till världen". 

"Veckans visa " i Radio 
Sörmland blev också den en 
stor framgång. 

• Återgång 
När det gäller den kom-

mande verksamheten blir 
det, efter Folkmusik- och 
dansåret, en återgång till 
mera normala förhållande. 
Ett stort antal stämmor och 
träffar kommer att genomfö-
ras. 

Inledningsvis hyllades Ani-
ta Hedlund och Ingemar 
Skoglund, Södertälje. De fick 
ta emot Södermanlands Spel-
mansförbunds guldmärke. 
Bert Persson, Stockholm, 
fick ta emot årets stipendium 
ur Gustaf Wetters minnes-
fond. Innan den nye ordför-
anden, Leif Johansson, slog 
klubban i bordet och avsluta-
de Spelmandsförbundets 65:e 
årsmöte avtackades avgåen-
de förtroendevalda. 

Hyllad blev oékså "ålder-
mannen" Bror Andersson, 
Malmköping. Hah fyllde 80 
år den 15 november förra 
året. Då undanbad han sig all 
uppvaktning, men nu "kom 
han inte undan". 
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