
Protokoll fört vid styrelsemöte, Teams och telefonkonferens 
 

Tid: Måndagen den 21 november 2022, kl 18.00 

 

Deltagare: Martin af Robson ordförande, Solweig Larsson skattmästare, Anna-

Maria Liljebjörn ledamot, Calill Ohlson ledamot, Annelie Dagerstig ledamot, 

Bo Olsson ledamot, Lars Åkerström ledamot, Inger Sköld suppleant. 

 

Suppleant Karin Lohm närvarade ej. 

 

Dagordningen bifogas. 

 

1. Inledning av ordförande 

 

2. Martin utsågs att vara sekreterare vid mötet. 

 

3. Bo och Solweig justerar protokollet enligt 5 § i stadgarna. 

 

4. Anmälan om övriga frågor. 

 

5. Styrelsen godkände dagordningen. 

 

6. Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Information från skattmästaren 

 

Kassan är god, flertalet ständiga medlemmar vilket betyder inget till 

kassan kommande år (efter år 9). Även nya ordinarie medlemmar har 

tillkommit.  

 

8. Medlemsrekrytering 

 

Fokusera på att vid aktiviteterna rekrytera medlemmar, samt på sociala 

medier lyfta fram medlemskapet och dess förmåner. 

 

9. Lars punkter, bra förslag och idéer tycker styrelsen. 

 

9.1 Sällskapets pris: Ge till någon som visar intresse och engagemang för 

Heidenstams liv och författarskap. Behöver inte vara prispengar, kan 

även som förslag ges livstids medlemskap liknande Hedersmedlemmarna. 

 

9.2 Stipendier: För studerande på universitetsnivå, förslagsvis på Uppsala 

och Linköpings Universitet, men eventuellt inkludera alla universitet i 



Sverige. Till exempel bjuda in fysiskt till någon av aktiviteterna för att 

presentera, samt via hemsida och Facebook publicera detta. Bestämdes 

också att arbeta vidare med detta och att det är ett brett förslag. Lars 

återkommer vid nästa styrelsemöte med förslag på genomförande. 

 

9.3 Skrivelse till Stiftelsen: Bidrag till Sällskapet samt förfrågan om 

nytryck av tidigare verk, Lars och Martin tar kontakt med Stiftelsen. I 

samband med denna kontakt överlämna program för 2023 till Stiftelse för 

att påvisa vilket aktivt och gediget arbete sällskapet gör för Heidenstam 

och hans minne och författarskap. 

 

9.4 Resa till akademin, oktober 2023: Lars kommer att återkomma med 

förslag under våren för genomförande och program. Samt kontakt med 

Magnus Halldin. Bestämdes också i styrelsen att jobba vidare med detta. 

 

9.5 Bokcirkel: Anna-Maria kommer att återkomma med förslag på 

genomförande vid nästa styrelse möte. Preliminärt är att ha 2 träffar per 

termin, möte bör ske fysiskt för medlemmar som bor nära och förslagsvis 

via Teams eller motsvarande för de som ej kan närvara fysiskt. 

 

10. Facebook 

 

Martin informerade om medlemsantalet i gruppen samt lite om trafiken. 

Bestämdes också att HS program skall läggas ut där samt information om 

bokcirkel. Detta för att väcka intresse hos betalande och icke betalande i 

Facebook gruppen. Martin ombesörjer detta snarast. 

 

11. Kommande aktiviteter 2023, samt preliminär ansvarsfördelning 

 

11.1 Sällskapets Övralidsdag, 17 maj: Föreläsning med nya perspektiv på 

hans författarskap. Även stämningsfull musik på plats. Lars och Martin 

ansvarar för planering, preliminärt förslag presenteras nästa styrelsemöte. 

 

11.2 Sällskapets årsmöte och sommarmöte 6 juli: Nykyrka Småskola, 

lunch och ev aktivitet/föreläsning. Därefter Stiftelsens prisutdelning på 

Övralid senare under em. Martin, Solweig och Lars ansvarar för detta. 

Återkoppling nästa styrelsemöte. 

 

11.3 Vernerdagen, 17 aug: Konsert i Birgittakyrkan samt tårta och fika 

på Olshammarsgården. Calill och Martin ansvarar för planering, 

återkoppling nästa styrelsemöte. 

 



11.4 Boo slott, september: Vandring och lunch (förslagsvis catering från 

Olshammarsgården) i Greta Hamiltons anda. Calill och Anna-Maria 

ansvarar för planering, återkoppling nästa styrelsemöte. 

 

11.5 Kulturnatten Motala, oktober: Sällskapet på plats som utställare med 

monter, mindre aktiviteter och presentation av VvH´s författarskap och 

minne. Lars ansvarar för planering, återkoppling under våren. 

 

11.6 Litteraturens Lördag Örebro, november: Ungefär motsvarande 

upplägg som under kulturnatten i Motala (enl ovan). Solweig ansvarar för 

planering, återkoppling under våren. 

 

 

12.  Övriga frågor 

 

Vice ordförande: Styrelsen föreslog att Lars Åkerström träder in som vice 

ordförande i Heidenstamsällskapet, Martin kommer diskutera detta med 

Lars, samt vid nästa styrelsemöte ge besked. 

 

DELS: Lars önskade diskussion och  återkoppling ang DELS och 

Sällskapet, punkten avhandlades ej iom Lars fick lämna mötet något 

tidigare. Martin återkommer i egen skrivelse till styrelsen i detta ärende. 

 

13. Övrigt 

 

Solweig berättade om Litteraturens Lördag i Örebro, mycket trevlig dag 

och god försäljning i montern. Detta i samarbete med medlemmen 

Gunilla Hammarland. 

 

Nästa styrelsemöte är måndag 23 januari klockan 18.00-19.00 via Zoom för de 

som kan, samt via telefon enl tidigare för de som ej har möjlighet.  

 

Vid protokollet 

 

 

 

Martin af Robson, sekreterare 

 

Protokollet justeras 

                 
Solweig Larsson   Bo Olsson 


