Verksamhetsberättelse
Svenska Rytmikförbundet
Verksamhetsåret 2017

Verksamhetsåret 2017 inleddes med inspirationsdag och årsmöte den 25 mars på
Sundsgårdens folkhögskola. SRy fick låna lokaler i utbyte mot att Sundsgårdens pedagoger
samt elever på musiklinjen fick delta i dagen. Vi blev totalt 27 deltagare och av dessa var 23
medlemmar.
Inspirationsdagen fokuserade främst på rytmik för och med ungdomar och vuxna, då
önskemål om detta kom fram under årsmötet 2016 och styrelsen såg ett behov av en
mötesplats för rytmiklärare på gymnasiet, folkhögskolor och musikhögskolor. Christina J
Lövbom, rytmikpedagog med 20 års erfarenhet som lärare vid Estetiska programmet i
Skellefteå och Ann-Krestin Vernersson, professor emerita med 40 års erfarenhet som
rytmikpedagog vid Musikhögskolan i Malmö bjöds in som workshopledare. Christina J
Lövbom berättade om hur hon förankrar sin undervisning i forskning och gav smakprov på
sin gehörsundervisning på golvet med fokus på metrik i udda taktarter. Även Ann-Krestin
Vernersson knöt sin workshop på temat rörelse, musik och komposition till forskning, men
kopplade även innehållet till rytmikhistoria.
Inspirationsdagen avslutades med en Rytmikbasar - en stund av information och samtal, där
medlemmar berättade om rytmikutbildningar på folkhögskola och Musikhögskolan i Malmö
och hjälptes åt att fundera kring hur samarbeten och kontakter kan utarbetas och fördjupas.
Längtan efter att rytmiken ska återfå en starkare ställning i utbildningsväsendet förenade
deltagarna.
Dagens program avslutades med årsmöte. En av de större punkterna var förbundets
medlemsavgifter. Efter att ha legat stilla i många år, så beslutade årsmötet att höja avgifterna
till 350:- för ordinarie medlem, 175:- för pensionär eller arbetssökande och 100:- för
heltidsstuderande. De höjda avgifterna motiverades med att ge förbundet en mer stabil
ekonomi, som tillåter vissa satsningar och underlättar styrelsens arbete. Effekten av de höjda
medlemsavgifterna har inte slagit igenom än, då alla som blev medlemmar före årsmötet
betalade den lägre avgiften. Effekten förväntas heller inte bli väldigt stor, då höjningarna är
små, men viss skillnad bör det göra på förbundets ekonomi, förutsatt att medlemsantalet inte
sjunker. Årsmötet föreslog även att förbundet ska kunna ta ut en separat avgift för
inspirationsdagarna. Styrelsen har delvis hörsammat detta och i år valt att låta de som
anmäler sig efter den 17/2 betala en extra avgift utöver medlemsavgiften för att kunna delta i
inspirationsdagen. Detta för att uppmuntra till tidiga anmälningar, vilket är nödvändigt för att
styrelsen ska kunna fatta beslut om och planera inspirationsdagens genomförande.
Årsmötet förde diskussioner kring vilka medlemsengagemang och vilka av förbundets
satsningar som ska finnas kvar under kommande verksamhetsår. Årsmötet önskade att
behålla både Månadens medlem, veckans instagrammare och RytmikFika. Årsmötet
bestämde att hålla ett nationellt RytmikFika, parallellt på olika orter runt om i landet, den 21
april på eftermiddagstid. Några entusiastiska medlemmar uppmanade till en tävling i två
grenar - värva flest antal nya medlemmar inför RytmikFikat och samla så många
rytmikentusiaster som möjligt till det lokala RytmikFikat.
Möjligheterna i ett individuellt medlemskap i FIER lyftes och under året har kontakten
upprätthållits, men ingen färdig lösning kommit till stånd.

Ingrid Sivard, kassör och Filip Stojanov, medlemsansvarig avtackades under årsmötet och
Ida Andersson valdes in som ny kassör. Dessvärre har styrelsen haft en vakant plats under
året, vilket har orsakat en tyngre arbetsbörda för de övriga ledamöterna.
Följande frågor lyftes på årsmötet för att leda styrelsens arbete vidare under 2017:
• Hur ser du på SRy:s framtid?
• Hur ska förbundet synas och hur ska förbundet synliggöra rytmik?
• Hur kan förbundets medlemmar bidra till detta?
Styrelsen bad deltagarna att utvärdera inspirationsdagen. I utvärderingen framkom att
Sundsgårdens folkhögskola uppskattades som plats för dagen, då både mat och
övernattningsmöjligheter kunde erbjudas, samt att resvägen kändes rimlig för ett flertal.
Programmets fokus på rytmik för och med ungdomar och vuxna ansågs angeläget, även för
de som undervisar yngre elever, och på frågan vad Svenska Rytmikförbundet betyder så
framkom det att förbundet fyller en viktig funktion i att vara en mötesplats och
inspirationskälla.
Deltagarantalet var glädjande högt, trots att dagen förlades långt söderut.
Efter årsmötet arbetade styrelsen vidare med medlemmarnas önskemål om att hålla liv i
Månadens medlem, veckans instagrammare och RytmikFika. Månadens medlem gick att
hålla igång till och med juli 2017. Sedan fick styrelsen inte längre några svar på sina
förfrågningar. Veckans instagrammare har också varit svårt att hålla liv i, då intresset för att
ta ansvar för en vecka (eller ett par dagar) har varit svalt hos medlemmarna, men några
veckor har vi fått följa rytmikverksamhet runt om i landet. RytmikFikat den 21 april
genomfördes på tre orter; Malmö, Jönköping och Stockholm (samt ett ensamfika i Kittelfjäll).
Totalt 14 personer träffades och samtalade om rytmik. Styrelsen fick dessvärre inte in några
rapporter om värvade medlemmar och valde att avblåsa själva tävlingsmomentet, då det
kändes viktigare att RytmikFikat ändå blev av än att någon utsågs till vinnare.
De tre frågorna från årsmötet har följt styrelsens arbete under året och styrelsen har på olika
sätt försökt öka medlemsengagemanget och kontakten med medlemmarna, vilket har visat
sig vara väldigt svårt. Styrelsens analys av det låga engagemanget är att många medlemmar
har svårt att hitta “ledig” tid i vardagen för att stötta SRy, trots att många uttrycker att SRy är
viktigt för dem och att de längtar efter fler mötesplatser, mer inspiration och mer kontakt med
andra rytmikintresserade. Engagemanget ökar för de medlemmar som deltar i
inspirationsdagen och årsmötet, men ebbar ofta ut efter ett par veckor, då vardagen återgår
till det normala och känslan efter inspirationsdagen klingar av. Kanske skulle fler träffar under
året kunna hålla bättre liv i förbundet, men det kräver också mer arbete, styrelsetid och
pengar, något som har varit bristvaror under 2017 för den underbemannade styrelsen.
Frågan om medlemmarnas engagemang i förbundet är en fråga som styrelsen inte har
kunnat lösa och som nog behöver leva kvar även i framtiden.

Medlemmar 2016

Medlemmar 2017

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

Antal medlemmar: 57 st
Fullt betalande: 46 st
Pensionärer/arbetssökande: 2 st
Studenter: 1 st
Hedersmedlemmar: 8 st

Styrelse innan årsmötet 2017

Nyvald styrelse efter årsmötet 2017
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Ingrid Sivard, kassör

Alexandra Myllenberg, ordförande
Ida Andersson, kassör

Maria Lundström, sekreterare
Nele Vaht Fernholm, ledamot
Filip Stojanov, ledamot
Emma Rydberg, suppleant
Maria Wallinder Elg, suppleant

Maria Lundström, sekreterare
Nele Vaht Fernholm, ledamot
Vakant
Emma Rydberg, suppleant
Maria Wallinder Elg, suppleant

Årsmöte
Årsmötet hölls på Sundsgårdens folkhögskola, lördagen den 25 mars. I samband med
årsmötet hölls en inspirationsdag med olika programpunkter: Workshop med Christina J
Lövbom, workshop med Ann-Krestin Vernersson och Rytmikbasar. Efter årsmötet åt flera
medlemmar middag tillsammans på Sundsgårdens folkhögskola.
Antal deltagare under inspirationsdagen var 27 personer och under årsmötet 22
medlemmar.

Styrelsemöten från årsmöte 2017 till årsmöte 2018
170325 Årsmöte på Sundsgårdens folkhögskola
170326 Konstituerande styrelsemöte på Sundsgårdens folkhögskola
170423 Styrelsemöte via Skype
170514 Styrelsemöte via Skype
170617 Styrelsemöte och arbetsdag i Stockholm
170711 Styrelsemöte via Skype
170827 Styrelsemöte via Skype
171001 Styrelsemöte via Skype
171029 Styrelsemöte via Skype
171111 Styrelsemöte och arbetsdag via Skype
171126 Styrelsemöte via Skype
180108 Styrelsemöte via Skype
180211 Styrelsemöte med valberedningen via Skype
180218 Styrelsemöte via Skype
180311 Styrelsemöte via Skype

Nyhetsbrev och hemsida
6 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 regelbundet. Det som publiceras på hemsidan
läggs även ut på förbundets Facebooksida och kommuniceras också delvis på förbundets
Instagramkonto.

Representation
I november skickade styrelsen en blomsterbukett till en hedersmedlem som lagts in på
sjukhus.
Helsingborg den 12 mars 2018

Alexandra Myllenberg, ordförande

