Spelmansförbundet på
årsmöte i Malmköping
En lyckad sammankomst blev Sörmlands spelmansförbunds årsmöte
1
Malmköping pä lördagen. Drygt hundratalet personer deltog 1 kvällens
middag på Wärdshuset, men dessförinnan hade man utnyttjat dagen till
olika aktiviteter.
Årsmötet, som hölls på Stadshuset,
omvalde hela styrelsen, vilket betyder, att denna även för det nya
verksamhetsåret utgörs av: hedersordförande
Gustaf Wetter,
Katrineholm, ordförande Arne Blomberg
Södertälje, sekreterare Henry Sjöberg, Rönninge, skattmästare Allan
Ljungdahl, Södertälje, biträdande
skattmästare Bo Classon, Södertälje
samt Thure Enberg, Södertälje.
BESLUT
Bland de beslut stämman tog var
tillsättandet av en redaktionskommitté för
Sörmlandslåten, förbundets tidning.
Från Ungdomsringen
skall i fortsättningen ingå två medlemmar. Frän Spelmansförbundet valdes Arne Blomberg, Södertälje, Lennart Tysk, Katrineholm, Henry Sjöberg, Rönninge.
Också en kommitté för den fortsatta utbildningen och fördjupat samarbete mellan dansare och spelmän
valdeg, bestående av Arne Sjöberg,
Rönninge, Gun Jonsson, Södertälje,
Ingvar Andersson, Katrineholm, och
Lennart Rogstam, Södertälje.
Nästa är firas förbundets 50-årsjubileum, och även i anledning därav
valdes en kommitté, som skall handha planläggningen för firandet. Valda blev: Sune Åberg, Oxelösund,
Gustaf Wetter, Katrineholm, samt
Henry Sjöberg, Rönninge. Under mö-

tet uttrycktes förhoppningar om att
firandet skall kunna ske över hela
Sörmland men främst i Malmköping, där förbundet bildades. Hela
Sveriges spelmansrörelse kan sägas
ha startat just genom bildandet av
Sörmlands
spelmansförbund d v s
organisatoriskt sett, och därför önskar man också få tyngdpunkten förlagd till Malmköping.
VIKTIGT ARBETE
Den sista arbetsgrupp som valdes
skall handha inspelningar av äldre
spelmän och sångare, där f n inventering pågår. Det är ett mycket
stort och viktigt arbete, som anförtroddes till Bert Persson, Eva Liljedal, Karin Blomberg, och Ture Enberg, samtliga Södertälje.
Behjälpliga i arbetet kommer också
Sören Ohlsson, Malmköping, och Ture Wedberg, Katrineholm, att vara.
En del av deltagarna hade tillfälle
att vara med om en bussfärd i
Malmköping och bygden däromkring.
Guide var tidigare kommunaltullmäktigeordföranden i Malmköping,
Sven Levin, som gav en ingående
och mycket intressant skildring av
trakten. Plevnahöjdens konvalencenthem fick också besök av några spelmän, som gjorde ett uppskattat framträdande.
Under söndagen hölls danskurs i
bespisningslokalen i Malmaskolan,
där Henry Sjöberg från Rönninge
instruerade. Ett 50-tal personer deltog, främst frän Malmabygdens folkdanslag men också ett antal inbjudna. Medlemmar i spelmanslaget stod
för musiken.
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