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FORRA KLUBBTRAFFEN...

Nowembertraffen blev en harlig avslutning pa hostens
aktiviteter. Gradde pa moset var "Kvallens artist", tavlingen
som verkade sjalvdb, blommade upp for fullt igenl Det var bara
att luta sej tillbaka och njuta av alia duktiga framtradandena.
Kent vann till slut (Grattis!) med sitt bidrag "Gubben Noa",
med obetalbar spontaninsats av Peter - "SOLOI".

En nyhet i programmet var "workshops": en snabblektion i el-
bas & stamsang ("Guantanamera"). Det verkade uppskattat!

JULFESTEN...

Medborgarskolans julfest (musikkurserna) dominerades som van-
ligt av ukulele-grupperna. Vi "fralste" sa att vi fick fyra nya
ejetter.ti.il varens nyborjar kurs.

UKULELE BANDET...

Inte nog med att Bandet har gjort succe pa sina framtradande
i vinter och utvecklat sin repertoar. Nu har Bandet fatt form
och struktur: vi "repar" i var - l:a torsdagen i feb, mars och
april (kl 19-22) pa Spelmansplatsen 9 vid Harlanda fangelse.
Tack, Bo! Toppen att vi kan vara hos dej. Henrik A. & Lennart
ar ordningsman for Bandet.

LERUMS TIDNINC Onsdagen den 28 januari 1998

THREE HAWAIIAN HULA GIRLS HOLDING UKULELES, PRE-1900.

Ukulelekonsert i Dergdrdsfoajen
Som ett led i att fa igang en ukulele-kurs i Lerum, bjod Medborgarskolan pa ett framtradande av

det goteborgska Ukulelebandet. Med en medryckande, glad repertoar, omfattande Georg Formby,
Povel Ramel, Hasse & Tage, med mera, underholl man publiken i foajen vid arets forsta lordagstraff.



KURSNYHETER...

* Vil.l du utveckla ditt uke-spel? Lara dej nya komp? Lite
"kulsprute-komp" a la George Formby? 5 ggr/varannan torsdag kl
18-20. Start i slutet av feb. Max 6 deltagare.

^ Vill du utveckla ditt scenframtradande? Scennarvaro, publik-
kontakt,mikrofontekni mm. Du far ova med video! Helgkurs (lb +
so) - 15 tim. Max 10 deltagare.

Ar du intresserad? Ta kon-fcakt med Nimrod.

ARSMOTE OCH FEST 24. i
En historisk dag...

Den 24 januari holls UkuleleKlubbens fbrsta arsmbte <se
protokoll> fbjt av ett hejdundrande fbdelsedagskalas for med-
lemmar och respektive. Sjalva arsmbtet gick geschwint - pa
40 minuter hade ny styrelse valts, verksamhetsberattelse pre-
senterats osv.

Festen blev en succe med allehanda hyss, jam o glam, dans
o underhallning. Och fbrstas mat o dryck som knytkalas inne-
bar. Klubben bjbd pa sprattel-vatten och kaffe o tarta - for-
mad som en jatte-ukulele.

Vid 12-slaget firade vi klubbens ett-arsdag med champagne o
hurrande. Tack, alia ni som hjalpt till med arsmbtet och fes-
ten!
Klubben passar oxa pa att sanda ett sarskilt tack till Thomas

Allander, maestro och mentor, for alia goda rad och glada till-
rop! Det var ju anda du som satte lavinen igag... Synd att du
inte kunde komma till arsmbtet.

Protokoll arsmote Ukuleleklubben 980124

0. Ordfbrande halsar alia valkomna och forklarar motet oppnat.

1. Utlysandet av motet godkanns.

2. Upprop av rostlangd (=medlemmar)

3. Dagordningen faststalls och godkanns.

4. Val av motesfunktionarer.
Ordfbrande: OlofMbller
Sekreterare: Ann Rudenbrandt
Justerare: Hakan Ask

Kent Schonstrom

5. Verksamhetsberattelsen godkanns.
Ekonomisk berattelse godkanns.
Revisorernas berattelse godkanns.

6. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

7. Val av styrelse for verksamhetsaret 1998

Ordfbrande: Nimrod de Broen 2/2 &r (Lases sitter sitt andra ar av 2 <
Sekreterare: Ann Rudenbrandt 1/2 ar
Kassor: Inger "Mimmi" Sjolin 2/2 ar
Ledamot: Peter Nilsson 1/2 ar
Ledamot: Markus Berg 2/2 ar
Suppleant: Kent Schonstrom 1/1 ar
Revisorsuppleant: Eva Olivia Samuelsson 1/1 ar
Revisorer: Agne Tern 1/1 ar

Bo Lundquist 1/1 ar

Styrelsen utser valberedning infbr styrelseval 1999.

8. Motet godkanner fbreningens stadgar med nedan andringar.
Vice ordfbrande-posten tas bort
2 ledamoter istallet for 1.
1 revisorsuppleant tillkommer.
Ordfbrande, sekreterare, kassor samt ledamoter valjs p£ 2 ar.
Suppleant, revisorsuppleant samt revisorer valjs p& 1 ar.

9. Medlemsavgiften faststalls till 150 kr efter forslag fran Styrelsen.

10. Styrelsen far i uppdrag att ta fram alternativ till fbreningens formanstagare,
viken idag ar Cancerfonden.

11. Motesordforande forj^rar motet avslutat.


