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Rytmikförbundet Verksamhetsåret 2016 

Verksamhetsåret 2016 inleddes med inspirationsdag och årsmöte den 2/4. SRy fick 
låna lokaler av kulturskolan i Norrköping i utbyte mot att kulturskolans pedagoger 
fick delta i dagen. Vi blev totalt 20 deltagare och av dessa var 18 medlemmar. 
Styrelsen beslöt att fortsätta med inspirationsdagar som fungerar som fortbildning 
och bjöd in danspedagog Magnus Anderson som föreläsare. Magnus bjöd på en 
rörelsefylld workshop där dansmetoderna och övningarna kopplades till 
hjärnforskning. Styrelsen bjöd även in förbundets hedersmedlem Lena Brodin, som 
lät deltagarna prova på och inspireras av den vuxenrytmik hon leder i Stockholm. 
Under dagen anordnades även en Knytkonferens, där medlemmarna bjöds in att dela 
med sig av tips, idéer, arbetssätt och annat. Deltagarantalet blev något lägre än 2015, 
vilket vi främst tror hänger ihop med mötesorten. Det brukar vara svårare att få 
medlemmar att komma till arrangemang utanför Stockholm. Detta hänger troligtvis 
ihop med avstånd, förbindelser och möjlighet till övernattning på orten och på dessa 
punkter ligger oftast Stockholm bättre till. Trots det är det viktigt att förbundet 
försöker att förlägga inspirationsdagar och årsmöten på olika ställen i landet, för att 
på sikt nå så många medlemmar som möjligt. På samma sätt är det önskvärt att 
variera innehållet och typer av föreläsningar/workshops. En annan svårighet är att 
hitta en möjlig helg för årsmöte och inspirationsdag under våren, som lever upp till 
stadgarna utan att krocka för mycket med olika skollov, antagningar till 
musikhögskolor, andra konferenser och liknande. Detta borde rimligtvis även påverka 
medlemmarnas möjlighet att delta i inspirationsdagar och årsmöten.

Årsmötet valde in en ny ledamot, Filip Stojanov, i styrelsen och dagen efter kunde 
styrelsen konstituera sig. Tack vare stabiliteten i styrelsen detta år, har det etablerats 
rutiner och årets styrelse har kunnat bygga vidare på fjolårets arbete. Under årsmötet 
lyftes de två frågor som har följt styrelsens arbete under året: 

Hur håller vi förbundet levande?  
Hur ökar vi medlemsantalet? 

Årsmötet avslutades med att Lena Brodin och Ann-Krestin Vernersson välkomnades 
som hedersmedlemmar.



Under 2015 gjordes olika satsningar för att öka synligheten för både SRy och 
rytmiken, vilka har följts upp under 2016. Förbundet startade upp ett Instagramkonto, 
där medlemmar fick gästa en vecka åt gången och visa upp glimtar från sin vardag 
med bilder och kort text. Dessvärre sjönk intresset för att gästa kontot och under 2016 
har det i princip legat nere. Månadens medlem sjösattes i januari 2016, som ett sätt att 
lära känna varandra i förbundet genom medlemsintervjuer. Även här har det varit 
svårt att få medlemmar att vilja och hinna med att svara på frågor. Under 2016 
publicerades trots detta en intervju i månaden och än så länge fortsätter initiativet.  
Inspirationsdagen och årsmötet filmades av Erland Sjunnesson, som klippte ihop en 
kort film av materialet, som vi har använt som information om SRy och reklam inför 
kommande inspirationsdag. Förbundets Twitterkonto används sparsamt, men däremot 
används SRy:s Facebooksida desto mer, framförallt som informationskanal, men även 
som kontaktyta. 

Besvären med hemsidan kvarstår dessvärre. Den är långsam och inte tillräckligt 
användarvänlig. Dessutom skulle den behöva uppdateras rent grafiskt. Under 
styrelsens arbetsdag i somras uppdaterade vi dock innehållet - både texter, bilder och 
länkar, för att göra den mer tillgänglig, innehållsrik och uppdaterad. På önskemål från 
en medlem upprättades en medlemslista, med namn, ort, verksamhet och 
kontaktuppgift och medlemmarna fick mejla in om de ville finnas med. 
Medlemslistan är inte publik, utan kan bara nås med ett lösenord. Styrelsen bad om 
och fick in tips på länkar och förslag på förbättringar. Fortfarande skulle hemsidan 
kunna bli än mer levande med hjälp av medlemmarnas tips och idéer. Det vore 
önskvärt att kunna skapa en ny hemsida inom inte en alltför avlägsen framtid, men i 
så fall behövs en stabilare ekonomi och möjlighet att avsätta pengar för detta 
ändamål.

Önskan att kunna erbjuda fler mötesplatser för förbundets medlemmar kvarstår även 
detta år. Utöver inspirationsdagen bjöd styrelsen in till RytmikFika i Stockholm den 
20/6 då vi var 7 stycken som träffades, fikade och samtalade om rytmik.

Styrelsen har så smått också börjat återknyta kontakten med FIER och har diskuterat 
olika lösningar för hur SRy:s medlemmar skulle kunna bli medlemmar i FIER, som 
ett frivilligt tillägg i medlemsavgiften. FIERs tidigare system för medlemsavgifter 
blev för dyrt för SRy, men nya vägar söks. Här vill styrelsen få till en dialog med 
medlemmarna för att finna ett bra sätt.

Medlemsantalet har legat ganska stadigt under 2016. Majoriteten av medlemmarna 
2015 valde att förnya sitt medlemskap, några föll bort och andra kom till. Ett par 
hittade glädjande tillbaka till SRy. Antalet medlemmar är otroligt viktigt för 
förbundets överlevnad, då medlemsavgifterna är förbundets enda inkomst. SRy har en 



liten ekonomi och detta har gjort att styrelsen har valt att spara och snåla, vilket 
ibland gör styrelsearbetet väl tungt. Styrelsen har valt att satsa på inspirationsdagen, 
utöver de få fasta utgifter som finns (såsom hemsida), eftersom denna ger positiva 
effekter på medlemsantalet och blir ett incitament för att betala sin medlemsavgift. 
Styrelsen har helt avstått från att låta förbundet betala boende, mat och fika för 
ledamöterna vid inspirationsdagar och arbetsdagar. De fasta kostnaderna kan behöva 
utökas med en månadsavgift till ett nätbaserat bokföringsprogram, vilket är något 
styrelsen ska titta närmre på under kommande år.

Under årsmötet 2017 skulle vi i styrelsen vilja lyfta följande frågor för att med hjälp 
av medlemmarna kunna arbeta vidare under kommande verksamhetsår:

Hur ser du på SRy:s framtid? 
Hur ska förbundet synas och hur ska förbundet synliggöra rytmik?  
Hur kan förbundets medlemmar bidra till detta?

Medlemmar 2015 Medlemmar 2016

Antal medlemmar: 58 st    Antal medlemmar: 63 st  
Fullt betalande: 45 st    Fullt betalande: 50 st  
Pensionärer/arbetssökande: 2 st   Pensionärer/arbetssökande: 3 st  
Studenter: 5 st     Studenter: 2 st  
Hedersmedlemmar: 6 st    Hedersmedlemmar: 8 st 

Styrelse innan årsmötet 2016   Nyvald styrelse efter årsmötet 2016 

Alexandra Myllenberg, ordförande  Alexandra Myllenberg, ordförande  
Maria Wallinder, vice ordförande  Ingrid Sivard, kassör  
Ingrid Sivard, kassör    Maria Lundström, sekreterare  
Maria Lundström, sekreterare   Nele Vaht, ledamot  
Nele Vaht, ledamot     Filip Stojanov, ledamot  
Emma Rydberg, suppleant   Emma Rydberg, suppleant  
Barbro Rydin, suppleant    Maria Wallinder, suppleant 

Årsmöte 

Årsmötet hölls på kulturskolan i Norrköping, lördagen den 2 april. I samband med 
årsmötet hölls en inspirationsdag med olika programpunkter: Knytkonferens, 
Vuxenrytmik med Lena Brodin, Dans kopplat till hjärnforskning med Magnus 
Anderson, samt konsert med Garland. Två nya hedersmedlemmar utsågs: Lena 
Brodin och Ann-Krestin Vernersson. Efter årsmötet gick medlemmarna ut och åt på 
restaurang tillsammans. 

Antal deltagare under inspirationsdagen var 20 personer och under årsmötet 16 
medlemmar. 



Styrelsemöten från årsmöte 2016 till årsmöte 2017 (10 st via Skype, 2 st fysiska, 
1 årsmöte) 

160402 Årsmöte i Norrköping  
160403 Konstituerande styrelsemöte i Norrköping  
160417 Styrelsemöte via Skype  
160612 Styrelsemöte via Skype  
160620 Styrelsemöte och arbetsdag i Stockholm  
160828 Styrelsemöte via Skype  
160926 Styrelsemöte via Skype  
161024 Styrelsemöte via Skype  
161120 Styrelsemöte via Skype  
161218 Styrelsemöte via Skype  
170115 Styrelsemöte via Skype  
170213 Styrelsemöte via Skype  
170306 Styrelsemöte via Skype 

Nyhetsbrev och hemsida 

7 st nyhetsbrev har mejlats ut till medlemmar, samt lagts upp på hemsidan.  
På hemsidan har även annan information lagts ut gällande till exempel konserter, 
lediga tjänster och frågor från medlemmar. Månadens medlem har också lagts ut på 
hemsidan. Hemsidan har även uppdaterats gällande texter, länkar och bilder. 

Representation 

160610 Ann-Krestin Vernersson bjöd in till releasefest för sin bok om Birgit  
  Åkesson ”ord och rörelse skapar rum” och SRy uppvaktade med en  
  blomma.  
170129 Ensemble Yria bjöd in till releasefest för sin bok ”Flytande form” och  
  SRy uppvaktade med en blomma. 

Helsingborg den 24 mars 2017 

Alexandra Myllenberg, ordförande  


