Foreningen Soderringen Stockholm
A N S L U T E N TILL S V E N S K A F O L K D A N S S R I N G E N

ProtokoU

fort vid mote med Foreningen Soderringens medlemmar

onsdagen den 7 maj 2014 kl 19.35
i Soderringssalen, Palmfeltsvagen 65 i Stockholm.
Narvarande: 33 medlemmar

1

M6TETS OPPNANDE

Ordfbranden Kjerstin Lindstrom halsade medlemmarna valkomna och oppnade motet.
2

GODKANNANDE AV DAGORDNING

3

VAL AV JUSTERINGSMAN SAMT 2 ROSTRAKNARE

4

SKRIVELSER

5

RAPPORTER OCH KOMMANDE VERKSAMHET

Den for motet foreslagna dagordningen godkandes.

Till justeringsman valdes Gunnar Gustafsson och rostraknare Kerstin Andersson och
Britt-Marie Werner.
Skrivelser som kommit till foreningen ar vidarebefordrade till alia medlemmar som har
mail samt satts upp pa anslagstavlan. All viktig information kommer ocksa i SNYT.
Kassoren: Britt-Marie meddelade att inget speciellt fanns att meddela.
Aktivitet: Ingalill Hallstrom informerade att nagra fbreningsmedlemmar spelat
bowling den 16 februari. En tipspromenad anordnades vid Valborgsfirandet
pa Tollare Folkhogskola. Det var ca 20 personer som gick tipspromenaden.
DoM:
Erland Nilsson berattade att foreningens spelman spelat pa Tallbohovs
Aldreboende, Jakobsberg den 16 april och de ska aven spela dar den 21 maj.
Soderringama dehog i Dansens Dag i Kungstradgarden den 27 april och
hade utlaming av hambo, schottis, polka och vals. Soderringarna var ocksa
anlitade till smorgastillverkning och gjorde 250 st smorgasar till alia
medverkande. Foreningen fick betalt av Riksorganisationen for sin insats.
Den 11 maj haller DoM en intemkurs for medlemmarna. Den 12 maj kl 19
blir det en ovning infor Folkdansringens Dag. Den 22 maj har vi en
dansuppvisning i forsamlingshemmet i Barkarby.
Infbr resan till Italien ar det planerat med traning under tva mandagkvallar i
juni. Kommande uppvisningar blir det den 17 juni pa Tallbohovs
Aldreboende, Jakobsberg, den 18 juni pa Bjorkens Aldreboende, Viksjo
samt 19 juni pa Knutens Aldreboende; extratraning pa mandagkvallen den
16 juni.
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DoS
KoU:

Barbro Pettersson har ordnat med en uppvisning mandagen den 13 oktober
hos PRO i Solna.
Sigrid Svedmyr och Ingalill var pa en lekledarkurs anordnad av
Folkdansringen Stockholm den 1 februari. Peter Krywult instamde nar
Ingalill sade, att man maste halla igang hela tiden och inga doda punkter bor
uppsta. Den 5 april holls en kurs for gammaldansinstruktorer anordnad av
Folkdansringen Stockholm. Hans Andersson, UUa Forsell och Hakan
Nystrom deltog. Renee Engqvist var instmktor tiUsammans med Erland och
Peter.
Den 19 februari var Ian Hobbs hos oss och spelade samt instruerade
engelska danser.
Ingalill informerade, att kommitten har haft tva moten. De har planerat att
kla om stolama i soderringssalen och har valt tyger till det. Styrelsen fick
fyra forslag att valja mellan och de valde enligt kommittens forslag. Under
hosten skall stolama klas om. Aven klubbrummets stolar ska klas om.
Hans Andersson berattade att det var kursavslutning den 14 april och tva
extra kurskvallar, da kursama fick betala 50 kronor per person och kvall.
Dessa extra kvallar var mycket uppskattade. Kursdeltagama ar inbjudna att
delta pa kommande samkvam, da ocksa Soder-Inge ska firas.

Lek:

Britt-Marie berattade. att Arsta Havsbad inte har horts av trots flera
pastotningar. De lekledningar som ar klara ar Alta, Brandbergen, Dalaro
samt Farsta forsamling, dar maste vi ordna musik; Ursvik ar sa gott som
klart.
Lokal:
Eva-Britt Wembom rapporterade att stadlistan ar nastan fulltecknad for
varen. Kommitten har haft planeringsmote och konstaterat, att toalettema
och koket behover Iraschas upp och de aterkommer, nar det blir aktuellt.
Vid totalt fyra tillfallen, nar det har varit gaster i lokalen har det varit stopp i
toalettema. Yttertrappan behover atgardas och fastighetsagaren ar vidtalad.
Fastighetsagaren har ocksa kontaktats om kylan i hyresmmmet men ingen
fbrbattring har skett.
PRoRed: Idag ar det manusstopp for SNYT. Redaktionen efterlyser foton och
berattelserfi-ankommande aktiviteter i sommar.
Rese:
Kjerstin berattade att det ar 25 personer varav 20 soderringare som aker till
Italien den 28 augusti och ar ater den 3 September. Den 11-12 oktober aker
29 soderringare till Aland for att fira vara 70 och Brages 40 ar tiUsammans
med Brage. Till uppstartsresan ar det ca 40 personer anmalda.
Samkvam: Kerstin Andersson informerade om att de har ordnat med fika till tva
kursavslutningar och tva foreningsmoten. De har ocksa ordnat med
Valborgsfirandet pa Tollare, da det var 30 soderringare och ca 10 personer
fran Allmogegillet. Tony Johansson och Anders Wahlund spelade.
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Jubileet:
6

Britt-Marie berattade, att 79 personer har anmalt sig till Soderringens 70arsfest den 17 maj.
MEDLEMSARENDEN

Inga medlemsarenden att ta upp

7

VAL AV SODER-INGE

8

OVRIGT

9

AVSLUTNING

Till Soder-Inge valdes Anders Wahlund.
Forra aret var Soderringen med pa Skarholmsdagen och om de vill att vi staller upp i ar
ocksa beslutade motet, att vi ber att fa aterkomma nasta gang de haller Skarholmsdagen,
eflersom vi kommer hem endast nagra dagar fore Skarholmsdagen.
Kjerstin tackade for uppmarksamheten och avslutade motet kl 21.10
Vid protokoUet:
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Kje stin Lindstrom

Gunnar Gustafsson
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