Måndagen den 20 febr. 1967

135 SPELMÄN PÅ ÅRSMÖTE

Till vänster är Strängnäs spelmanslag i aktion under ledning av Gösta Possnert. Till höger gratuleras stämmans yngsta deltagare — nioåriga Ann-Christin Malmberg, Södertälje, — för sina fina insatser av förbundsbasen Gustaf Wetter själv.

Helt i folkmusikens tecken gick den gångna veckoändan i Maliefred. 135 aktiva spelmän hade I samband med Södermanlands
spelmansförbands årsmöte och spelmansstämma på Gripsholms
Redan p& lördagsmiddagen bör- som från Stockholm spelmansgilade man med att ta en titt på le välkomna.
jripeholms slott och dess sam- Förhandlingarna leddes för
ingar. Vid eftermiddagskaffet på tredje året i följd av landstingsikolan berättade rektor Gösta man Ragnar Larsson, Nävekvarn.
Carlsson om Gripsholms folkhög- Södermanlands spelmansförskola.
bund hade vid årsskiftet 288 medVid årsmötet i folkhögskolan* lemmar, varav 171 betalade, 23
ula på lördagseftermiddagen, ha- hedersledamöter och 94 som av åle förbundsordförande Gustaf dersskäl är årsavgiftsbefriade.
Vetter, Katrineholm, nöjet att Tio nya medlemmar hade inilsa representanter från såväl gått i förbundet under det näristmanlands Spelmansförbund mast förflutna arbetsåret.

folkhögskola, Invaderat staden och åstadkom tillsamman på lördagskvällen verkliga högtidsstunder för alla dem, som älskar den
sortens musik.
Årsmötet gick i omvalets tec- enigt om beslutet att ställa medel
ken, vilket innebär att ordförande till förfogande för en ny utgåva
själv, jämte kassaförvaltare Nils av "Sörmlandslåtar — SörmländsLindewall, Katrineholm och vice ka handlingar nummer 12". Den
ordförande Arne Blomberg, Sö- första upplagan, som trycktes
dertälje fortfarande sitter kvar 1947, är utgången.
i styrelsen, som dessutom har föl- Varje ny medlem i förbundet
jande ledamöter: Sigvard Ejermo, får ett exemplar av skriften i fråStigtomta — sekreterare — Ar- ga, som i övrigt kommer att satur Forsberg, Katrineholm — bi- luföras.
trädande kassaförvaltare — och Årsmötet var också enigt om
Thure Enberg, Södertälje. Supp- att man skall fortsätta på den inlenter är Gunnar Nyström, Vagn- slagna linjen och hålla årsmötena
härad och Helmer Johansson, Väslänets folkhögskolor. Förra
terljung. Till revisorer omvaldes på
årsmötet
på Asa folkhöghrr M H Lindström, Stockholm skola och hölls
efter
Gripsholm i år
och Fritiof Nyberg, Södertälje.
det nästa år Stensunds folkÅrsavgiften fastställdes till blir
oförändrade 10 kr. På styrelsens högskolas tur.
förslag beslutades också att för- Efter middag i skolans matsal
bundet även i fortsättningen skall avslutades sammankomsten med
vara medlem av Södermanlands uppspelning, i vilken inte mindre
Hembygdsförbund och Söderman- än 12 spelmanslag från Söderlands Bildningsförbund, samt — manland, Västmanland och Stockgenom ordförande — medlem holm deltog. Spelmännen svarade
i Svenska Ungdomsringens Sörm- också för dansmusiken vid samlandsdistrikt. Årsmötet var också kvämet.

