Onsdagen den 27 jan. 1971

Här ses några av Södertälje spelmanslags styrelsemedlemmar. Från vänster sitter sekreteraren Bo Classon.
Sivert Larsson, kassör Hilding Andersson och ordförande Thure Enberg.

Spelmännen är inte nöjda
med sin verksamhet 1970
Södertälje Spelmanslag som hade sitt årsmöte på tisdag kväll uå Torekällberget kommer
med förödande självkritik i sin verksamhetsberättelse för 1970. Den musikaliska delen av
verksamheten har så gott som totalt misslyckats, menar man. Intresset för folkmusik hos
medlemmarna har sjunkit betydligt under hösten. Den procentuella siffran för aktivt deltagande har också varit alldeles för låg. En patentmedicin efterlyses.
Under året har man hållit fem
protokollförda sammanträden, övriga beslut har man kommit fram till
per telefon. Övningsspelning har
laget bedrivit i en lokal som Torekällberget har ställt till förfogande
varje tisdagskväll. Övningslokalen
är emellertid inte idealisk, då spelmännen tyvärr inte längre innehar
samma spänst som i ungdomen, och
medlemmarna är även för blyga
för att utnyttja den taxiservice
som styrelsen har beslutat att de
skall få utnyttja.
Medlemsantalet var. vid årets början 56 stycken och under året fick
man tillökning i styrkan med en
person. Utöver detta antal finns då
ävn ungdomsgruppen. Denna grupp
har gått framåt under året trots att
musikledare många gånger har saknats. Under höstens fem sista övningar har musikstuderande SvenErik Fredlund fungerat som ny ledare och lokal har ställts till förfogande åt dem i Nya Folkets Hus.
Lokala framträdande har spelmanslaget gjort tillsammans med

Tälje Folkdansgille i Stadsparken
en gång och sedan har laget spelat
på Artursberg vid olika tillfällen.
Första m a j framträdde spelarna på
Stortorget. Till åldringsvården och
pensionärsföreningen ställer spelmanslaget sig gratis till förfogande.
När Spelmansförbundet höll sitt
årsmöte i Nyköping åkte hela gruppen, även ungdomarna dit, men deras framträdande kom lite i skymundan av alla mäktiga folkmusikgrupper som framträdde. Dessutom
har spelmansstämmor från så gott
som hela Södermanland bevistat
Södertälje under året.
Södertälje stad och dess kulturnämnd har varit mycket positiva
till spelmanslagets verksamhet, särskilt som ungdomsengagemanget
varit mycket aktivt.
Till slut vände sig styrelsen till
sina medlemmar och tackade dem
för ett gott år, och de hoppades att
den glada folkmusikaliska andan
även s kulle få råda i framtiden.
Men under det nya året hoppades
man att kunna samla de medlem-

marna till ett mycket mera aktivt
deltagande i gruppen än vad som
förekommit under det gångna året.
Styrelsen har under året varit:
Thure Enberg, ordförande, Bo Classon, sekreterare, Hilding Andersson, kassör, Lennart Eriksson, v.
ordförande, Gösta Johansson, v.
sekreterare.
På de övriga posterna: styrelsesuppleanter Ahlin Wallin och Olof
Kärnell. Revisorer Fritiof Nyberg
och Allan Ljungdahl med Folke
Nordeman som suppleant. Statistikförare Gertrud Trulsson. Låtkommitté Arne Blomberg, Allan Ljungdahl, Ahlin Wallin och Lennart
Eriksson.
Valberedningskommitté
Edvin Malmberg, Folke Andersson
och Sten Winborg. Som musikledare skall enligt stadgarna v. ordföranden fungera. Kommittén för
ungdomsverksamheten har bestått
av Thure Enberg ordförande, Lennart Eriksson musikledare och Allan Ljungdahl biträdande övningsledare.

Fredagen den 29 jan. 1971

mésik
10 febr. kl. 19.00 Konsthallen, fri entré!
Tonklubben med tre spelmän
Wappersta-Lasse, Viksta-Lasse och Erik Sahlström
låter oss höra musikens mångfald av annat slag. Programvärd och förtäring.

