(Ur Årsredovisningen 2016)

Förvaltningsberättelse
Medlemmar
Antalet medlemmar i sällskapet var 180 den 31 december 2016. Medlemmarna är
spridda över landet men flest medlemmar finns i Östergötland och därefter kommer
Stockholmsområdet. Det finns tre institutionella medlemmar i sällskapet.

Styrelsen
Ordförande

Elisabeth Wrangsjö t o m årsmötet den 6 juli 2016
Håkan Jaldung från årsmötet den 6 juli 2016

Vice ordförande

Karin Lohm

Sekreterare

Gunilla Hammarland t o m årsmötet den 6 juli 2016
Åsa Johansson fr o m styrelsemötet den 6 juli 2016

Skattmästare

Anders Jepsson

Ledamot

Sven-Göran Fransson

Ledamot

Oscar Bard t o m den 27 juli 2016

Suppleant

Anna-Lena Höglund

Suppleant

Harald Wigstrand

Övralidstiftelsens
Representant

Per-Gunnar Andersson

Revisor

Bo Ribers

Revisorssuppleant

Anita Karlström

Valberedning

Hans-Olov Dagerstig (sammankallande)
Irene Johansson t o m årsmötet den 6 juli 2016
Åke Holm
Ulrik Lohm från årsmötet den 6 juli 2016

Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten:
o
o
o

Den 12 februari i Stockholm
Den 6 juli på Medevi brunn (ordf. Elisabeth Wrangsjö)
Den 6 juli på Medevi brunn. Konstituerande möte (ordf. Håkan Jaldung)

o
o

Den 19 augusti på Hånger Södergård
Den 27 oktober på Övralid

Verksamheten
Heidenstamsällskapet har under verksamhetsåret 2016 genomfört följande program:
Fredagen den 12 februari: Besök i Svenska Akademiens lokaler på Källargränd 4 i Stockholm.
Ciceron vid besöket var Odd Zschiedrich. Akademien tar emot 50 besökare per tillfälle och det
var också 50 begeistrade medlemmar i sällskapet som deltog.
Torsdagen den 17 mars Motala bibliotek. Per-Gunnar Andersson, intendent på Övralid och
Övralidstiftelsens representant i sällskapets styrelse, föreläste med temat ”Anekdoter och
nedslag i Heidenstams liv”. Andersson har förmågan att hitta hittills gömda detaljer ur
Heidenstams liv. Hans presentationer är alltid fyllda av ”nyheter” och det blir många skratt i
publiken.
Torsdagen den 28 april på Övralid. Per Gedin föreläste om Prins Eugen och Verner von
Heidenstam. Gedin gjorde ett detaljerat researcharbete när han skrev boken ”Verner von
Heidenstam. Ett liv” och i föredraget belystes prinsens stora intresse för Heidenstam. Prins
Eugen sökte ofta kontakt med författaren. Det framkom bl.a. att han till och med ville överlåta
sitt hem Örgården till honom.
Söndagen den 29 maj på Övralid. Stråkar på Övralid, Fållingekvartetten. Utgångspunkten för
konserten var en koppling till Heidenstams diktning med tyngdpunkten lagd på anekdoter om
musiken och tonsättarna. Ett arrangemang i samarbete med Övralidstiftelsen. Gunnar Spång,
som leder Fållingekvartetten, konserterade för tredje gången på Övralid och konserten blev
mycket uppskattad.
Onsdagen den 6 juli genomfördes årsmötet på Medevi brunn med efterföljande lunch.
Ordföranden Elisabeth Wrangsjö och sekreteraren Gunilla Hammarland avtackades efter tre
års uppskattat arbete i styrelsen. Sedvanligt deltagande under eftermiddagen på Övralid vid
utdelningen av Övralidpriset som tilldelades Karin Johannisson, Uppsala.
Styrelsen beslutade att under hösten kraftsamla kring förberedelser för programverksamheten
under 2017 pga. angeläget internt arbete i sällskapet. Programverksamheten har därför fått
stå tillbaka för detta arbete.
Efter årsmötet har styrelsen genomfört en genomlysning av sällskapets interna administration
och verksamhet för att inför nästa verksamhetsår än bättre kunna uppfylla huvudsyftet med
Heidenstamsällskapets verksamhet som bl.a. är att sprida information om Heidenstam och
hans författarskap.
En revidering och aktualisering har skett av innehållet på vår hemsida för att kunna öka
medlemsinformationen och för att internt och externt sprida information om
programverksamheten och Heidenstams verk. Arbetet har påverkat årets resultat.
Sällskapets interna administration har granskats, utvecklats och lagts fast genom beslut som
framgår av styrelseprotokoll.
Stadgarna har reviderats och finns nu i ett utkast. Styrelsen kommer att presentera förslaget
till reviderade stadgar för medlemmarna på årsmötet den 6 juli 2017.

Medlemsinformationen har och kommer successivt att öka genom presentation av
månadsbrev på hemsidan och utsändandet av dessa brev med posten en gång per kvartal till
medlemmar som saknar internet.
Programverksamheten för första halvåret 2017 har lagts fast och ett preliminärt, långsiktigt
medlemsprogram diskuteras.
Vice ordföranden deltog under augusti i Karlfeldtsamfundets 50-årsjubileum i Falun.
Ordföranden deltog i ett möte under november i Stockholm med DELS (De litterära sällskapens
samarbetsnämnd). Vid mötet diskuterades DELS´ mötesaktiviteter liksom aktualitet och
innehåll i de litterära sällskapens hemsidor.

