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Hej sa hösten!
  

Följ oss på:
Instagram:
@rytmikforbundet
Twitter:
@rytmikforbundet
Facebook:
www.facebook.se/
svenskarytmikforbundet

  

Hej  alla  medlemmar  och    
rytmikintresserade!
  
Det  är  med  glädje  som  vi  i  styrelsen  
kan  meddela  att  förbundet  nu  är  
uppe  i  femtio  medlemmar!  Vi  
välkomnar  en  del  helt  nya  och  en  del  
återvändande  medlemmar  och  
hoppas  så  klart  på  att  vi  ska  bli  ännu  
fler.  Medlemsavgifterna  är  förbundets  
enda  intäkter  och  det  är  dessa  som  
gör  att  SRy  kan  bjuda  in  till  
inspirationsdagar,  att  det  finns  en  
hemsida,  att  det  kan  finnas  en  
styrelse  som  träffas  och  arbetar  för  
förbundet.  
SRy:s  hemsida  och  konton  i  olika  
sociala  medier  är  öppna  för  alla.  Du  
som  medlem  får  dock  tillgång  till  våra  
medlemssidor,  där  det  finns  ett  arkiv  
av  förbundets  tidigare  tidning  
Rytmikforum  och  material  från  bland  
annat  våra  inspirationsdagar.  
  

  

En  ny  satsning  i  höst  är  våra  
gästinstagrammare.  Varje  vecka  får  
vi  följa  en  rytmikpedagogs  vardag  
genom  bilder  och  små  texter  som  
publiceras  på  Instagram,  ett  sätt  att  
både  kunna  inspirera  och  sprida  
kunskap  om  rytmik.  Om  du  är  
intresserad  av  att  visa  oss  ditt  arbete  
och  din  rytmikvardag,  så  kontakta  
oss  via  Facebook  eller  via  
webb@svenskarytmikforbundet.se.  
Följ  oss  på  Instagram:  
@rytmikforbundet    

Den  17  oktober  träffas  styrelsen  i  
Stockholm  för  en  arbetsdag.  Då  
bjuder  vi  också  in  till  Rytmikfika  
kl.15.00  på  Kafé  Himlavalvet.  Kom  
gärna  och  hälsa  på  oss,  prata  om  
rytmik,  om  förbundet  och  träffa  andra  
rytmikintresserade.
Förbundets  evenemang  har  under  
året  som  gått  skett  i  Stockholm.  Då  
tre  av  fem  styrelsemedlemmar  bor  
där  innebär  det  en  minskad  
omkostnad  för  förbundet.  Däremot  
vill  vi  gärna  vända  den  här  trenden  
och  ses  på  fler  ställen  i  Sverige!  
Vi  är  i  startgroparna  för  att  börja  
planera  nästa  års  inspirations-  och  
årsmötesdag.  Har  du  tillgång  till  en  
bra  lokal  (rörelseutrymme,  piano,  
projektor,  tavla  och  gärna  wifi),  som  
förbundet  skulle  kunna  få  låna  en  
lördag  i  mars?  Vi  skulle  gärna  
anordna  en  knytkonferens,  där  vi  
tillsammans  skapar  innehållet  och  
programmet.  Skulle  du  vilja  visa,  
berätta,  hålla  i  en  workshop  eller  på  
annat  sätt  bidra?  Kontakta  oss  via  
info@svenskarytmikforbundet.se.  
Tusen  tack  för  att  du  vill  vara  med  
och  skapa  rörelse  i  Svenska  
Rytmikförbundet!
Styrelsen
  

Läs  mer  på  www.svenskarytmikforbundet.se  
Kontakta  oss  på  info@svenskarytmikforbundet.se  

