Verksamhetsberättelse
Svenska Rytmikförbundet
Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 har varit ett aktivt år för förbundet. Inspirationsdagen och årsmötet den
14/3 blev en nystart. Genom att gå ut med inbjudan till fler än förbundets medlemmar (som
var väldigt få under 2014) nåddes fler, och ett trettiotal anmälningar trillade in från både
aktiva, tidigare och nya medlemmar. En stor del av förbundets blygsamma budget lades på att
bjuda in intressanta föreläsare och workshophållare för att dagen skulle bjuda på
innehållsmässig bredd och fungera som fortbildning. Med glädje såg vi i styrelsen att strategin
fungerade. Under årsmötet valdes två nya ledamöter in i styrelsen och eftersom alla visste på
förhand vilken post de tackat ja till, så kunde den nya styrelsen konstituera sig enkelt och
smidigt. En fungerande fördelning av posterna har gjort att den nya styrelsen har kunnat kavla
upp ärmarna och arbeta mer effektivt för förbundet.
Under årsmötet lyftes de två frågor som har följt styrelsens arbete under året:
Hur kan vi konkret göra hemsidan mer levande?
Hur kan vi möjliggöra för medlemmarna att ses oftare?
Hemsidan har vållat en del huvudbry, då företaget som en gång skapade den, inte har varit
möjligt att nå. Utan kontakt och utan möjlighet till att få tag i alla uppgifter, så har det varit
svårt att uppdatera hemsidan och även att förändra den och göra den mer användarvänlig.
Nele Vaht har, som webansvarig i styrelsen, hittat vägar in i systemet och på egen hand kunnat
genomföra en del av ändringarna som vi har önskat och uppdaterat hemsidan så att den har
blivit snabbare igen. Hemsidan fungerar fortfarande inte riktigt som vi önskar, men har blivit
bättre. I samband med styrelsens båda arbetsdagar har vi arbetat med att scanna av och pdf:a
olika rytmikdokument som finns i förbundets ägo. Med hjälp av Bodil Brehmer har vi även
kunnat lägga upp pdf:er av förbundets tidigare tidning Rytmikforum. Dessa skrifter finns på
medlemssidorna, de är alltså inte tillgängliga för den som inte är medlem. Hemsidan kan
fortfarande bli än mer levande, men då behövs att fler medlemmar förser styrelsen med
information om evenemang, ställer upp som månadens medlem och delar med sig av tips och
idéer.
Ett sätt att göra hemsidan mer levande har varit att koppla förbundets Facebookflöde till
startsidan och länka förbundets Instagramflöde till Gallerisidan. Månadens medlem är
ytterligare ett sätt att synliggöra och skapa en känsla av samhörighet i SRy. I början av varje
månad publiceras en intervju med en medlem, där hen får presentera sig, sin relation till
rytmik och delge sig av tips och idéer. Intervjun ligger synlig tills nästa Månadens medlem
publiceras. Därefter hamnar tidigare intervjuer på medlemssidorna, som en intern matrikel
och medlemsservice. Månadens medlem började förberedas i höstas, i samband med
RytmikFika, då de medlemmar som deltog blev intervjuade och fotograferade. Intervjun
består av färdiga frågor, som även har mejlats ut till elva av våra medlemmar. Vi har fått in två
svar. Vi började publicera i januari 2016.

Det är en stark önskan att kunna erbjuda fler mötesplatser för förbundets medlemmar, både
fysiska och digitala, eftersom det är i mötet med varandra som vi kan inspirera, inspireras och
sprida rytmiken vidare. Ett sätt har varit att bjuda in till RytmikFika i samband med styrelsens
två arbetsdagar under 2015. Vid båda tillfällena har några medlemmar dykt upp och samtalat
om rytmik över en kopp kaffe. Dessvärre har styrelsen bara kunnat erbjuda RytmikFika i
Stockholm, då förbundets ekonomi har fått styra mötesplats.
Styrelsen utökade de digitala mötesplatserna redan vid det första styrelsemötet efter årsmötet
och registrerade ett Instagramkonto och ett Twitterkonto. Twitterkontot används främst som
en informationskanal, där vi skickar ut länkar till Instagram och hemsidan, samt information
om inspirationsdagen, RymtikFika och liknande.
Ett sätt att skapa rörelse i förbundet har varit att låta olika medlemmar få gästa SRy:s
Instagramkonto och lägga upp bilder från sin verksamhet, med tips, inspiration och tankar. En
del medlemmar har hört av sig självmant och andra har vi i styrelsen tillfrågat. Hösten flöt på
väl, men efter årsskiftet har det varit svårt att få frivilliga. För närvarande har vi tagit en paus.
Medlemsantalet har stigit igen under 2015 och tack vare detta har styrelsen återigen kunnat
bjuda in till en inspirationsdag i samband med årsmötet, denna gång i Norrköping. Dessvärre
finns det en trend att deltagarantalet sjunker varje gång en inspirationsdag/årsmöte läggs
utanför Stockholm. Vi i styrelsen funderar på hur SRy ska kunna möta både behovet och
viljan av att finnas på olika platser i landet och samtidigt möjliggöra ett högt deltagarantal.
Under många år har kassören använt ett bokföringsprogram som heter Visma, men då vi inte
längre betalar någon licens så fungerar programmet allt sämre. Vi har därför valt att gå över
till ett webbaserat program som heter PromikBook, som är gratis.
Under årsmötet skulle vi vilja lyfta följande frågor för att med hjälp av medlemmarna kunna
arbeta vidare under kommande verksamhetsår:
Hur håller vi förbundet levande?
Hur ökar vi medlemsantalet?
Medlemmar och styrelse 2014
Antal medlemmar:
23 st
Fullt betalande:
13 st
Pensionärer/arbetslösa:
2 st
Studenter:
4 st
Hedersmedlemmar:
4 st

Medlemmar och styrelse 2015
Antal medlemmar:
58 st
Fullt betalande:
45 st
Pensionärer/arbetslösa:
2 st
Studenter:
5 st
Hedersmedlemmar:
6 st

Styrelse innan årsmötet 2015:
Maria Wallinder, ordförande
Stina Wennberg, kassör
Emma Rydberg, sekreterare
Alexandra Myllenberg, ledamot
Nele Vaht, ledamot
Barbro Rydin, suppleant
Christina Lövbom, suppleant

Nyvald styrelse efter årsmötet 2015:
Alexandra Myllenberg, ordförande
Ingrid Sivard, kassör
Maria Wallinder, vice ordförande
Maria Lundström, sekreterare
Nele Vaht, ledamot
Emma Rydberg, suppleant
Barbro Rydin, suppleant

Årsmöte
Årsmötet hölls i Gröndals kyrka, lördagen den 14 mars. I samband med årsmötet hölls en
inspirationsdag med olika programpunkter: Rytmik och kör med Karin Oldgren,
Rytmikcentrum berättar med Eva Wedin, TeachMeet, samtal om aktuell forskning med
Johanna Österling Brunström och västafrikansk dans med Elin Rippe. Två nya
hedersmedlemmar utsågs: Barbro Rydin och Agneta Gusterman. Efter årsmötet gick flera av
deltagarna ut och åt tillsammans på restaurang.
Antal deltagare under inspirationsdagen var 31 personer och under årsmötet 20 personer.
Styrelsemöten (14 st via Skype, 3 fysiska, samt 1 årsmöte)
4/2 2015
Styrelsemöte via Skype
14/3 2015 Årsmöte Stockholm
15/3 2015 Styrelsemöte konstituerande möte, Stockholm
15/4 2015 Styrelsemöte via Skype
12/5 2015 Styrelsemöte via Skype
9/6 2015
Styrelsemöte via Skype
18/6 2015 Styrelsemöte samt arbetsdag och RytmikFika, Stockholm
6/9 2015
Styrelsemöte via Skype
20/9 2015 Styrelsemöte via Skype
4/10 2015 Styrelsemöte via Skype
17/10 2015 Styrelsemöte samt arbetsdag och RytmikFika, Stockholm
1/11 2015 Styrelsemöte via Skype
22/11 2015 Styrelsemöte via Skype
21/12 2015 Styrelsemöte via Skype
31/1 2016 Styrelsemöte via Skype
28/2 2016 Styrelsemöte via Skype
13/3 2016 Styrelsemöte via Skype
28/3 2016 Styrelsemöte via Skype
Nyhetsbrev och hemsida
6 stycken nyhetsbrev har mejlats ut till medlemmar, samt lagts upp på hemsidan.
På hemsidan har även annan information lagts ut, såsom konserter, tips om lediga tjänster,
samt äldre rytmikskrifter. Månadens medlem har startats, Instagramflödet och Facebookflödet
har kopplats till hemsidan.
Representation
20-24/7 2015 Jaques-Dalcroze International Congress, Genève, Schweiz
26-29/7 2015 2nd International Conference of Dalcroze Studies, Wien, Österrike
3/12 2015 Johanna Österling Brunström disputerade i musikvetenskap, som första
rytmikpedagog i Sverige, och bjöd då in SRy:s medlemmar. SRy uppvaktade med blommor.
Helsingborg den 28 mars 2016

Alexandra Myllenberg, ordförande

