Musiken dominerade vid
spelmanslagets årsmöte
Ett drygt sextiotal hade mött upp på söndagskvällen till Södertälje spelmanslags årsmöte med samkväm i Ödd Fellowlokalen, Ängsgatan 7, Södertälje. Bland de närvarande märktes de speciellt inbjudna gästerna från Södertälje stad, stadsfullmäktiges ordförande Karl-Erik Johansson, från Södermanlands spelmansförbund, dess ordförande Gustaf Wetter, från Stockholms spelmansgille Tore Sander samt riksspelman Erik Sahlström.

Musiken var det dominerande då Södertälje spelmanslag på lördagen träffades till årsmöte med samkväm i
Ödd Fellows lokaler. Men även genomgång av årsbe- rättelsen och styrelseval tog sin tid. Samlade pid årsredogörelsen ses omvalde ordförande Thure Enberg som flankeras av kassör Hilding Andersson samt sekreterare Harry Karlsson.

Aftonen inleddes med presentation av årsredogörelsen samt styrelseval. Sedan föregående årsmöte,
som hölls i Måsnaryd den 25 januari 1964 kunde Södertälje spelmanslag visa upp ett mycket aktivt år,
bl. a. kunde man redovisa 33 övningskvällar på Torekällskolan.
Dessutom har spelmanslaget under
1964 medverkat vid 5 spelmansstämmor dels i Södertälje, Katrineholm och Eskilstuna, dels i Uppsala samt Ronneby. Medlemmarna
gladde sig över det goda samarbete
man haft med spelmanslagen i såväl Trosa som Gnesta samt att
jförhållandet till SGU folkdanslag
varit mycket gott. Det tidigare
medlemsantalet 44 utökades vid
; årsmötet med ytterligare en man.
j Det var herr Karl-Lennart Gustavsson som vid årsmötet valdes
till ny medlem.
Vid samkvämet — som följde efter "sammanträdet" — var musiken
givetvis det dominerande. Vid festligt dukade bord slog sig medlemmarna och deras anhöriga ned för
att avnjuta menyn som bestod av
sandwich, fläskkarré med grönsaker samt glace med struvor. Till
kaffe kom fiolerna fram och man
spelade dels i hela lag dels i grupper. En svängom på dansgolvet avslutade kvällen.
Vid Södertälje spelmanslags årsmöte valdes styrelse som fick följande utseende:
Ordförande, omvald på två år,
Thure Enberg, sekreterare, omvald
på två år, Harry Karlsson, fyllnadsval av kassör på ett år, nyvald Hilding Andersson, styrelsesuppleanter, omval, Olof Kärnell samt
Gösta Johansson, revisor, omval, Fritiof Nyberg och Allan
Ljungdahl, revisorsuppleant, omval,
Sten Winborg, statestikförare, omval, Gösta Johansson, låtkommitté bestående av Allan Ljungdahl,
Folke Nordman samt Arne Blomberg och valberedning, omval, Edvin Malmberg, Folke Andersson
samt Sten Winborg.

