Föreningen Söderringen Stockholm
ANSLUTEN TILL SVENSKA FOLKDANSSRINGEN

PfOtOkOll

fort vid möte med Föreningen Söderringens

onsdagen den 19 september

medlemmar

2012kl19.30

i Söderringssalen, Palmfeltsvägen 65 i Stockholm.
Närvarande:

1

1

9 medlemmar

Mörnrs öppNaNor

Ordloranden Kjerstin Lindström öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
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Gour«iNNAr\DE Av DAGoRDNTNG

Den for mötet loreslagna dagordningen godkändes.
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Var, ,rv JUSTERTNGSMAN

Till justeringsman valdes Britt-Marie Wemer.

4

Sxnrvnr,srn
All inkommen post till foreningen

har skett via mail varvid den vidarebefordrats till
dem det berört. Under mötet påmindes om inbjudningar till kommande danskvällar.

5

RrppoRrER ocH KoMMANDE vERTSAMHET

Kassören: Midsommarens lekledningar gav ett bra tillskott till foreningen.

DoM: ' Den 31 maj spelade Hummelmora Spelmän (Ewa & Gunnar Gustafsson *
Margareth Ebenfeldt Lundvik & Thomas Lundvik) i Järf?illa forsamlingshus
i Barkarby. Den 4 juni spelade Ewa & Gunnar Gustafsson i Björkens
äldreboende i Viksjö. Den 19 juni var det uppvisning och dans med
publiken i Björkens äldreboende. Den 21 juni var det uppvisning och dans
med publiken på Knutens servicehem i Enskededalen. Den 10-15 juli var
det for fä Söderringare för en uppvisning under Nordlek i Steinkjer, Norge.
Under Hesselby Slott Stockholm Folk Festival den 10-11 augusti dansade
Söderringare med publiken. Den 1 september lärde Erland ut några danser
på Skansens dansbana Galejan. Söderringens spelmän stod filr musiken.

DoS:

Kursstart i sömnad av "Smultronflickan" blir den 28 oktober, mer
information i SNYT enligt Ingalill.

KoU:

Höstens nybörjarkurs har startat och 9 kavaljerer och 14 damer närvarade
ftirsta måndagkvällen den 17 september. Erland var dansledare och fyra
spelmän stod fiir musiken.

Lek:

Utskick om jullekledningar ska skickas till tidigare uppdragsgivare. Antal
lekledningar under midsommarhelgen var totalt l0 stycken: på midsommarafton var det åtta stycken och en på midsommardagen samt en på torsdag
ftire midsommarafton. Enligt Gunnar G. var mikrofonen + högtalare sönder
på "hans" lekledning. De är överlämnade till Göran for reparation.

Lokal:

Pr o

R

Eva-Britt sade att storstädningen den 26 augusti gick bra. Lars-Åke
meddelade att den nyinforskaffade kopiatorn är installerad och fungerar bra.
Den har bättre kapacitet än den tidigare. Avgiften for privat kopiering är
fortfarande en krona per ark. Pengar läggs i den gröna bössan. Eva-Britt
tycker att lokalen börjar bli sliten och en del saker bör åtgärdas. Obrukbara
termosar bör slängas. En tangolorening är ev intresserad av att hyra lokalen
enstaka gånger. Britt-Marie och Göran skänker ett handfat till vår lokal.
Handfatet kommer att installeras fore jul.
Bidrag

till

Snyt i kommande nummer skall vara tillhanda senast den26

september.

Rese:

-

Totalt 46 personer - Söderringare med vänner for med båt till Siaröfortet
på uppstartsresa lördag den 25 augusti. 21 Söderringare reser till Pyttis,
Finland filrsta helgen i oktober och träffar vårt vänlag Brage. Miriam
Berglund presenterade ett forslag om resa till dansfestival i Prag den 25-28
juli 2013. Mötet gav resekommittÖn i uppdrag att planera resan.
Nästa Nordlek

blir i Viborg i Danmark den 13-19 juli 2015.

Samkväm: Lars-Åke meddelade att dagen for Luciafirandet år dndrat och blir den 15
december på Midsommargården.
Verksamhet: Söderringen fyller 70 är 2014. Enligt Eva-Britt så är praxis att den som är
intresserad av att ingå i gruppen som ska ombesörja denna fest, ombedes att
anmäla sig till valberedningen infor årsmötet 2013. Lämpligt antal personer
i denna jubileumsgrupp är 4-5 stycken.

6

Mrnr-nvrsÄRENDEN
Inget att rapportera.

Ovnrcr
Valberedningen efterfrågar Söderringare
kommande verksamhetsår.

till

de olika funktionerna

infor

Eva-Britt frågade om medlemmarna var intresserade av att ha en dansfestival 2074, där foreningar inom Stockholms distrikt bjuder in sina
vänlag. Svaret var ja.

AvsrurNrNc
Kjerstin tackade for upp2iirlqamheten och avslutade mötet kl 21.05.
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