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Eskilstunabo valdes till
ordf i Ungdomsringen
#

Några kursdeltagare och funktionärer under Sörmländska Ungdomsringens samling i Oxelösund på lördagen. Runt bordet sitter fr v räknat Margareta Lordin, Nyköping, Ove Lögdberg,
Katrineholm (studieledare i Sörmländska Ungdomsringen) samt Gerth Ström, Stockholm, (förbundssekreterare i Svenska Ungdomsringen).

OXELÖSUND: Bo Björkman, Eskilstuna, valdes till ny ordförande för Sörmländska Ungdomsringen vid årsstämman i Oxelösund på lördagen. Sune Åhberg, Oxelösund, avgick då efter fem år på ordförandeposten. Förslagen om medlemsavgift, där Nynäshamn hade avgivit en motion och där ett förslag även från Nyköping förekom, resulterade i att styrelsens förslag segrade. Därmed avslogs motionenfrån Nynäshamn, som hänskjuts
till riksorganisationen, Svenska Ungdomsringen.
Styrelsens förslag innebär att års- ström, Eskilstuna, och Egon Nebel, I årsmötet var nio av de tio gillena
i Sörmland företrädda. Dessa är
avgifterna för 1974 till Sörmländska Flen, nyvald.
Ungdomsringen blir gratis för Sektionsledare för dans och lek: folkdanslaget Nyköpingshus, Rekarne
ungdomsmedlemmar, 5 kr för vuxen Sune Ahberg, Oxelösund, nyvald, Gö- Folk- Dans GiNe, Nynäshamns Folkmedlem och 10 kr för direktansluten ran Berglund, Eskilstuna, nyvald, och dansgille, Järna-Turinge Folkdansgilmedlem. Förslaget från Nyköping Gun Johnsson, Södertälje. Sektionsle- le, Verdandis Folkdanslag, Flens
innebar, att även avgiften på 5 kr för dare för barn och ungdom: Maud Folkdanslag, Folkdanslaget Oxelö fl
vuxen medlem i folkdansgillena slo- Åhberg, Oxelösund, Lillemor Eriks- Gille, Salems Gille, Strängnäs Gille.
son, Södertälje, och Kerstin Patrikspas.
Nynäshamn, nyvald. Sektionsle- AVGÅENDE ORDFÖRANDEN
Man beslöt också att ingen separat son,
dare
i musik: Ingvar Andersson, Ka- HYLLAD
inträdesavgift skall erläggas och att trineholm,
Birgitta Cammerud, Eskil- Sune Åhberg fick blommor och
ordinarie avgifter betalas f r o m stuna, nyvald,
samt Folke Andersson, många vackra tack- och avskedsord
inträdesåret.
av mötesordföranden Fritz Andersson
Katrineholm.
Till det som diskuterades hörde Musiksektionens ledning utökades med anledning av sin avgång från
frågan om telefonersättning till di- från två till tre personer. Sektionsle- ordförandeposten. Den andre avgåenstriktsstyrelse och sektionsledare. dare för dräkt och slöjd: Lilian Ja- de styrelseledamoten, Christer CarlsStyrelsen hade föreslagit oförändrat cobsson, Nynäshamn, Ingert Goude, son, Eskilstuna, fick också ta emot
belopp, dvs 1000 kr, men stämman Nyköping, och Tord Jonsson, blommor liksom Tord Jonsson,
beslöt följa ett förslag på 2 000 kr. Nyköping, (sektionsledningen utökad Nyköping, som avgick från kassörsmed ett namn). Sektionsledare för uppdraget.
Bilersättningen höjdes också.
studier: Ove Lögdberg med biträde Nästa distriktsstämma hålls i EskilEnligt styrelsens förslag beslöts att av
Tord Jonsson i styrelsen.
stuna den 23 februari nästa år enligt
det ekonomiska ansvaret delas lika Man
beslöt att inte välja skolkon- beslut på årsmötet. Det är Rekarne
mellan Södermanlands Spelmansför- taktombud
distriktet, då detta Folk Dans Gille som svarar för detta
bund och Sörmländska Ungdomsrin- anses vara enföroangelägenhet
för gille- arrangemang.
gen vid! Zornmärkesarrangemangen i na.
Ett förslag väcktes om att årsmötes- j
juni i Södertälje.
ombuden och övriga besökare bordel
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ha folkdräkterna på sig vid stämman.
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Erik Goude, Nyköping, Bengt Gus- personer. I festen på lördagskvällen som besöker nästa årsstämma.
tafsson, Oxelösund, Ove Lögdberg, var ett hundratal personer med och FUNKTIONÄRSKURSEN
Katrineholm,
Tord
Jonsson,
sig.
pågick under en stor del av lördagen
Nyköping, Göran Berglund, Eskilstu- roade
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leddes av före årsstämman. Förbundssekreterana, nyvald, och Lars Lordin, en av e båda hedersordförandena,
Gerth Ström, Stockholm, lämnade
Nyköping, nyvald (fyllnadsval efter Fritz Andersson, Eskilstuna (den and- re
informationer och instruktioner i fråBo Björkman).
re hedersordföranden är Ivar Schnell, ga om blanketter för olika ändamål,
orientering om den organisatoriska
Revisorer är Anna-Greta Berg- Nyköping).
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Ungdomsringen med distrikt och
gillen m m.
Ett tiotal spelmän från olika folkdansgillen i Sörmland spelade under
festen, som hölls i Ramdalsskolan liksom årsmötesförhandlingarna och
funktionärskursen.

