(Ur Årsredovisningen 2017)

Förvaltningsberättelse
Medlemmar
Antalet medlemmar i sällskapet var 166 den 31 december 2017. Medlemmarna är
spridda över landet men flest medlemmar finns i Östergötland och därefter kommer
Stockholmsområdet. Det finns tre institutionella medlemmar i sällskapet.
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Styrelsemöten
Styrelsen har haft fem protokollförda möten:
o
o
o

Den 30 mars i Motala bibliotek
Den 23 maj på Övralid
Den 6 juli på Medevi brunn (konstituerande möte)

o
o

Den 25 september i Motala bibliotek
Den 30 november i Jönköping hos familjen Wigstrand

Verksamheten
Heidenstamsällskapet har under verksamhetsåret 2017 genomfört följande program:
Torsdagen den 26 januari i Motala stadsbibliotek. I samverkan mellan
Heidenstamsällskapet och Folke Dahlbergsällskapet föreläste ordföranden i Folke
Dahlbergssällskapet, Jonas Modig, om Heidenstam och Folke Dahlberg – två
författare med förankring i landskapet kring norra Vättern. Mer än 30 medlemmar från
de båda sällskapen och andra intresserade fick lyssna på Modigs kunniga och
initierade föreläsning som gav en djupare förståelse av de båda författarnas särart.
Lördagen den 6 maj organiserades en heldags bussresa till Olshammarstrakten. Ca
20 medlemmar och lika många lokalt boende m.fl. deltog i rundresan och den
avslutande föreläsningen i Olshammarsgården. Reseledare och föreläsare var
sällskapets ordförande Håkan Jaldung. Skådespelaren Christian Zell samt AnnaLena Höglund från sällskapet deltog som uppläsare. I samband med besök vid
Igelbäckens masugn, Hinstorp och Dimmestorp, alla välkända platser från
Heidenstams författarskap, presenterades platserna närmare lokalhistoriskt samt
platsernas roll i Heidenstams författarskap.
Tisdagen den 23 maj anordnades en föreläsning på Övralid. Professor emeritus Per
Rydén, Lunds universitet, föreläste under rubriken ”Ett liv med Heidenstam”. Över 20
personer kom till biblioteket på Övralid, som Stiftelsen Övralid välvilligt ställde till
förfogande för kvällens föreläsning. Föreläsningen var kvick, initierad, lärd och ytterst
intressant och blev en verklig högtidsstund för alla Heidenstamvänner. Det var en
vacker majkväll på Övralid, tillsammans med Rydén som är en av våra främsta
kännare av Heidenstam.
Torsdagen den 6 juli sedvanligt årsmöte på Medevi brunn med knappt 30
medlemmar. Efter lunch deltagande vid den fina ceremonin på Övralid i samband
med utdelningen av Övralidpriset.
Styrelsens arbete under verksamhetsåret har i huvudsak inriktats enligt följande:
Under andra hälften av förra verksamhetsåret beslöt styrelsen bl.a. att kraftsamla
kring angeläget internt arbete i sällskapet. Efter överenskommelse om den interna
administrationen har styrelsen kommit överens om en modell för antalet
styrelsemöten för att kunna minska återbud till mötena och minska risken för inställda
möten. Förhållandet att styrelseledamöterna är utspridda geografiskt gör att en
långsiktig tidsplanering krävs för att få styrelsearbetet att fungera bra.
Det interna informationsutbytet mellan styrelseledamöterna har ökat jämfört med
föregående år.
En modell för ett långsiktigt programutbud har utarbetats av styrelsen och kommer i
möjlig utsträckning att genomföras framöver. Sällskapet eftersträvar att under ett
verksamhetsår erbjuda minst fyra aktiviteter utöver årsmötet. Av aktiviteterna skall

minst ett musikprogram anordnas under en tvåårsperiod. Någon aktivitet skall
planeras äga rum i Linköping och övriga planeras äga rum främst inom Motala
kommun. Övralidstiftelsens seminarium vartannat år skall räknas som en av
sällskapets aktiviteter.
En första revidering och aktualisering av vår hemsida initierades och genomfördes
under slutet av verksamhetsåret 2016. Utvecklingen av hemsidan fortsatte under
våren 2017 med inriktning mot att kunna öka den riktade informationen till
medlemmarna och för att internt och externt sprida information om vår
programverksamhet och Heidenstams verk.
Heidenstamsällskapet förfogar nu över en modernt uppbyggd hemsida med hög
aktualitet. Kostnaderna för webhotell har minskats. Utskickskostnader för dokument
till medlemmarna kommer att minskas successivt. Styrelsen ser hemsidan som ett
viktigt verktyg för att både behålla medlemmar i Sällskapet och för att rekrytera nya
medlemmar. En viktig del är att via hemsidan sprida information om Heidenstams
verk.
Genom att följa antalet besök över tiden, även dag för dag, kan vi bl.a. få en god
uppfattning om kostnaderna för hemsidan kan anses vara motiverade med hänsyn till
besöksfrekvensen. Det är sannolikt så att våra medlemmar läser hemsidan mer ofta
under de första dagarna av månaden. Statistiken visar att just dagarna efter
månadsskiftet ökar antalet besök per dag från svenska adresser.
I likhet med andra hemsidor förekommer många besök från utländska adresser.
Sammanlagt har vår hemsida besökts 6473 gånger under tiden den 27 april – 31
december 2017. Antalet besök från svenska adresser var 2 180 dvs. 33,7 % av
antalet besök. Tio % av besöken sker från Danmark. Förhållandet mellan dator- och
mobilbesök var 72/28 under den aktuella tiden.
Vi kan som jämförelse konstatera att Heidenstamsällskapet under motsvarande tid i
sin programverksamhet, inklusive årsmötet, nådde sammanlagt ca 150
personer/medlemmar för att sprida kunskap om Heidenstams verk och om verk kring
Heidenstam.
Särskilt under fliken Aktualiteter på hemsidan har skapats möjlighet till aktuell
information till medlemmarna och även andra intresserade vilket på sikt bör
medverka till en ökad aktivitet inom sällskapet.
Under verksamhetsåret har stadgarna reviderats i sin helhet både sakligt och
språkligt. Alla styrelseledamöter ställde sig inledningsvis bakom förslaget som
presenterades vid årsmötet. De viktigaste förslagen rörande förändring i stadgarna
var att årsmötet föreslås flyttas från juli månad till mars, att e-post kan användas i
ökad omfattning för utskick och kallelser samt att ett sommarmöte med kvalificerad
föreläsare alltid genomföras i anslutning till Övraliddagen.
Efter att ha övervägt diskussionen vid årsmötet saknas enighet inom nuvarande
styrelse kring frågan om att årsmötet bör genomföras senast under mars månad
istället för i juli dvs. när mer än halva verksamhetsåret har gått eftersom kalenderår

och verksamhetsår överensstämmer. Styrelsen avvaktar därför med att ta upp frågan
om stadgeändringar och tar slutlig ställning inför årsmötet 2018.

