
 

 

Månadsbrev juli 2018 

I det här månadsbrevet tas upp och marknadsförs främst två aktuella ämnen; Heidenstamsällskapets 

sommarmöte med årsmöte 2018 samt innehållet på vår hemsida.  

Jag börjar med årsmötet. Styrelsen har under flera styrelsemöten diskuterat och övervägt olika möj-

ligheter att sprida kunskap om Heidenstams verk och person. Vi är ett sällskap med medlemmar som 

bor spritt över hela landet men med en viss koncentration till Östergötland.  

Erfarenhetsmässigt vet vi att fler medlemmar deltar i årsmötet än i de särskilda aktiviteter vi årligen 

anordnar i t.ex. Motala-Vadstenaområdet eller på Övralid. Därför ordnar styrelsen i år ett längre 

sommarmöte kopplat till årsmötet den 6 juli och Övraliddagen. Vi hoppas och tror att medlemmar 

både från närområdet i Östergötland och mer långväga medlemmar har bättre möjligheter att delta i 

en heldagsaktivitet.  

Sommarmötet är ett helgdagsarrangemang som börjar i Nykyrka församlingshem (ligger nära Övralid) 

med följande inslag: 

o Under förmiddagen föreningsmöte med uppläsningar och korta föredrag med början kl. 1000 

i församlingshemmet. 

o Årsmöte enligt särskild kallelse mellan kl. 1230–1330. 

o Lunchbuffé från Olshammarsgården som har omvittnat god mat. Nytt för i år är att beställ-

ning och betalning av lunchen sker via Heidenstamsällskapets plusgirokonto vilket framgår av 

inbjudan till sommardagen och årsmötet vilken inbjudan har skickats med postbrev till alla 

medlemmar. 

o Närvaro vid prisutdelningsceremonin på Övralid kl. 1600 då årets Övralidpris delas ut. 

o Deltagande i Övralidstiftelsens ”mingel” bakom Övralids huvudbyggnad efter prisutdel-

ningen. 

Styrelsen hoppas på många deltagare vid vårt Sommarmöte 2018 med årsmöte och ni är alla varmt 

välkomna! 

Under första året (2017-04-27 - - 2018-04-26) med den nya hemsidan i drift var antalet besökande på 

hemsidan 6951 personer som är bosatta i Sverige. Det måste anses vara ett bra resultat och visar på 

ett intresse för Heidenstam och även för vårt sällskap. Det är av vikt att hemsidan är aktuell och att 

den fortlöpande förnyas för att medlemmar och andra intresserade skall ägna tid åt upprepade be-

sök på hemsidan. 

I slutet av juni läggs en mängd nya uppgifter in på hemsidan. Som vanligt presenteras nya kvartalsdik-

ter. Under fliken Program kommer detaljinformation att läggas ut beträffande Sommarmötet och 

årsmötet den 6 juli samt om en kulturafton på Strand den 9 augusti 2018 med föredrag om Heiden-

stam och Ellen Key som sker i samverkan med Ellen Key-Sällskapet. 

Under fliken Aktualiteter, som har reviderats, kommer bl.a. att läggas ut styrelsens förvaltningsberät-

telser för åren 2016 och 2017, styrelseprotokoll, verksamhetsberättelse m.m.  

Sällskapets riktlinjer och policy rörande GDPR kommer att läggas ut i början av augusti. Vill här på-

minna er om att till skattmästaren lämna ert samtycke till registrering av vissa uppgifter i vårt med-

lemsregister enligt tidigare meddelanden i denna fråga. 

Som ni ser finns mycket nytt att läsa på hemsidan redan i slutet av juni varför jag hoppas att ni ofta 

och gärna besöker hemsidan framöver för att orientera er om vad som är aktuellt i vårt sällskap. 



 

 

Avslutar med att nämna att i shopen på Övralid kommer fr.o.m. i år att finnas bokstöd av metall för 

försäljning, med Heidenstam i profil, enligt önskemål från bl.a. medlemmar i vårt sällskap. Vi med-

lemmar är utlovade en generös rabatt på dessa bokstöd efter vår medverkan vid framtagningen av 

bokstöden. 

Bästa sommarhälsningar 

Håkan Jaldung 


