Verksamhetsberättelse
Svenska Rytmikförbundet
Verksamhetsåret 2020
Verksamhetsåret 2020 inleddes med årsmöte som med anledning av Covid-19 pandemin hölls digitalt
på Zoom. Styrelsen valde att skjuta fram den planerade inspirationsdagen till hösten 2020. Eftersom
pandemin fortsatte hela året har denna ännu inte genomförts. Inspirationsdagen skulle vara på SMI
med slagverksworkshop och workshop med temat “Konstarter i samverkan” med Anders Holdar,
Anna-Karin Ahl och Maria Nordlöw.
Årsmötet
På årsmötet som ägde rum på Zoom 21 mars 2020 deltog 9 medlemmar. Styrelsen redovisade året
som har gått och beskrev förbundets verksamhet och ekonomi. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för det
gångna året.
Årsmötet innebar följande förändring i styrelsen. Tidigare styrelsen enligt nedan sitter kvar med
följande tillskott av nya styrelseledamöter: Elin Wikström, Katarina Ridderstedt och Barbro Rydin.
Till valberedning valdes ännu en gång Eva Nivbrant Wedin och Ingrid Sivard. Som revisorer omvaldes
Karin Holmström och Karin Weigert Jörgensen.
Arbete och lansering av ny hemsida
Den 16 december lanserades föreningens nya hemsida. Innehållsarbetet pågick under hela hösten
och den nya formgivningen och funktionerna gjordes av Bravo webb i nära samarbete med styrelsens
arbetsgrupp för innehållet. Möjligheten att förnya hemsidan skedde tack vare stöd från Stiftelsen
Svenska Dalcroze-seminariets Fond som gjorde att vi kunde engagera webbdesignbyrån. Bravo webb
lämnade den fördelaktigaste offerten av de två byråerna som svarade på vår förfrågan. På den nya
hemsidan finns också en egen del för Stiftelsen Svenska Dalcroze-seminariets Fond som tidigare inte
haft någon egen hemsida.
F.I.E.R.
Förbundet gick med F.I.E.R. (La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique” (The
International Federation of Eurhythmics Teachers) under 2020. Medlemsavgiften hos SRy täcker även
detta medlemskap utan någon höjning av avgiften.

Inspirazoomsmöte 1
Pandemin fortsatte och vi beslöt att ytterligare skjuta den planerade inspirationsdagen på SMI och
istället genomföra ett inspirationsmöte via Zoom, den 15 november 2020. Presentationer gjordes av
Alexandra Myllenberg, Camilla Gölstam, Eva Nivbrant Wedin, Barbro Rydin, Katarina Ridderstedt och
Berit Westin. Vi var ca 20 deltagare som deltog.

Inspirazoomsmöte 2
Ytterligare ett inspirationsmöte hölls 17 januari med temat att undervisa via Zoom. Detta tillfälle var ett
möte där deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och tips när det gäller rytmikundervisning på
distans. Ungefär 10 deltagare deltog.
Medlemmar 2019

Medlemmar 2020

Antal medlemmar: 76

Antal medlemmar: 64

Fullt betalande: 58

Fullt betalande: 48

Pensionärer/arbetssökande: 6

Pensionärer/arbetssökande: 5

Studenter: 3

Studenter: 2

Hedersmedlemmar: 9

Hedersmedlemmar: 9

Styrelse innan årsmötet 2020

Styrelse efter årsmötet 2020

Anna Maria Koziomtzis, ordförande

Anna Maria Koziomtzis, ordförande

Ida Andersson, kassör
ordf.

Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, vice

Sara Svensson Ringbo, sekreterare

Sara Svensson Ringbo, sekreterare

Lars Annersten, ledamot

Lars Annersten, webbansvarig

Ing-Marie Lindberg-Thörnberg, ledamot

Ida Andersson, kassör
Elin Wailet Wikström, ledamot
Katarina Ridderstedt, ledamot
Barbro Rydin, suppleant

Styrelsemöten från årsmöte 2020 till årsmöte 2021

200321 Årsmöte på Zoom
200321 Konstituerande styrelsemöte
200419 Zoommöte
200607 Zoommöte
200823 Zoommöte
200920 Zoommöte
201018 Zoommöte

201109 Zoommöte
201124 Zoommöte
201208 Zoommöte
210117 Zoommöte
210215 Zoommöte
210314 Zoommöte

Utöver dessa möten har delar av styrelsen sammanträtt inför olika arbetsuppgifter såsom nya
hemsidan, utskick inför årsmöte mm.
Kommunikation
Styrelsen har skickat ut aktuell information till medlemmar via e-post, kommunicerat via förbundets
Facebook-sida, delat i grupperna “Rytmik”, “Rytmik i Syd” och “Rytmik i kyrkan” samt via Instagram.
Under våren 2020 har förbundets Instagram-konto åter aktiverats och styrelsen lade upp några
inspirerande inlägg. Informationen är även publicerad på hemsidan under “Aktuellt”.
Förbundets Facebook-sida har 533 följare och Facebook-gruppen “Rytmik” har 597 medlemmar..
Instagram-sidan har 223 följare.

