Månadsbrev juni 2020
från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet

Månadsbrevet innehåller information om årsmötet 2020. Brevet avslutas med några meningar som
skrevs av Heidenstam rörande tiden före midsommar.
Vid den här tiden på året brukar styrelsen i Heidenstamsällskapet förbereda årsmötet och sommarmötet som traditionellt genomförs den 6 juli. Det är samma dag som Övralidspriset brukar delas ut. Den
ceremonin har i år flyttats fram till nästa år. Sällskapets styrelse har också på grund av Coronapandemin beslutat att skjuta upp genomförandet av årsmötet och sommarmötet. Styrelsen återkommer senare med besked om genomförandet. Bakgrunden till beslutet är följande:
Folkhälsomyndighetens allmänna råd till föreningar är att skjuta upp årsmöten och andra möten, om
det är möjligt, eller genomföra dem digitalt. En stor del av Heidenstamsällskapets medlemmar är över
70 år och tillhör kanske även andra riskgrupper. Riskgrupperna rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina sociala kontakter och undvika att vistas på platser där människor samlas. Vi
rekommenderas också, bland annat av regeringen genom statsministern, att inte resa längre än högst
ett par timmar från bostaden. Rekommendationen gäller tillsvidare.
I sällskapets stadgar anges att årsmötet ska genomföras ”under tid på sommaren då Övralid hålls tillgängligt för allmänheten”. Sommarmånaderna är juni, juli och augusti. Kallelse till årsmötet ska ske
senast 20 dagar i förväg. Av kallelsen ska framgå att förslag från medlemmar, att behandlas på årsmötet, ska ha inkommit till ordföranden senast 10 dagar innan årsmötet. Styrelsen har att förhålla sig till
dessa bestämmelser i stadgarna.
Folkhälsomyndighetens råd i den allvarliga situationen med covid-19 följer vi vilket innebär att vi troligen nödgas att avvika från sällskapets stadgar rörande tidpunkt för årsmötet. Årsmötet kan möjligtvis
anordnas senare under sommaren eller i höst eller slås samman med årsmötet 2021 beroende på Folkhälsomyndighetens kommande rekommendationer. Årsmöte per korrespondens är också ett möjligt
alternativ som har övervägts inom styrelsen.
Det är svårt att hävda de formella kraven i sällskapets stadgar under de nuvarande förhållandena. Genomförandet av vårt årsmöte under tid som Övralid är öppet för allmänheten kan inte anses väga
tyngre än de allmänna råd som beslutas av Folkhälsomyndigheten för att förhindra spridning av covid19.
Medlemmarnas förslag och synpunkter kring genomförandet av årsmötet mottas tacksamt.
Styrelseledamoten Erik Wennström och suppleanten Kerstin Wennström har båda tidigare under våren meddelat att de på grund av tidsbrist avser lämna styrelsearbetet vid årsmötet 2020 men kommer
att fortsätta som aktiva medlemmar i sällskapet. Senare har de meddelat valberedningens ordförande
och styrelsen att de lämnat styrelsearbetet den 12 maj.
Årsredovisningen med förvaltningsberättelse 2019 presenteras på hemsidan i månadsskiftet maj/juni
under fliken Sällskapet, kategorin 06 Årsredovisning, samt bifogas månadsbrevet tillsammans med revisionsberättelsen 2019 vid brev- och e-postutskick i juni för medlemmarnas kännedom.

Juni månads ”Heidenstamiana”:
Många anser att tiden från slutet av maj fram till midsommar brukar vara årets bästa tid. Heidenstam
syftar just på juni månad i minnesboken När kastanjerna blommade i den vackra meningen: ”Trädgårdar och hagar stodo nu i sin prakt”. Kan det uttryckas vackrare. I år bör vi än mer njuta av den prakten.
På ett annat ställe i minnesboken skriver Heidenstam om mormodern Beata Rütterskjöld. Hon lämnade
Stockholm, efter sitt vinterboende, för att resa till Olshammar med orden ”Välkomna när kastanjerna
blomma!”. För många är just kastanjens blomma en favorit.

När Heidenstam och modern, när sommarlovet börjat, reste till Olshammar och hämtades på järnvägsstationen av mormoderns kusk med täckvagn fanns det medskickat en matsäckskorg i vagnen. Heidenstam skriver om korgen: ”På grepen satt ett litet kärleksbrev från mormor instucket i en kvast av vårblommor”. Han skriver vidare att han hela vintern längtat till ögonblicket när vagnen slutligen stannade
”och jag stormade uppför trapporna och kastade mig i min mormors armar. Sommarens korta lyckotid
hade begynt med sin första dag”.
Visst är det lätt att förstå och känna igen Heidenstams lyckokänsla i de ögonblick han skriver om långt
senare i livet. Juni månad är äntligen här.

