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Protokoll från Heidenstamsällskapets styrelsemöte den 9 maj 2018 

 

Plats: Biblioteket i Motala 

Närvarande: Håkan Jaldung, ordförande, Karin Lohm (från p. 3), Anders Jepsson, 

skattmästare, Sven-Göran Fransson, Rolf Ström och Anna-Lena Höglund, 

suppleant för Åsa Johansson, tillika vald mötessekreterare.  

Anmält förhinder: Åsa Johansson och Harald Wigstrand, sällskapets sekreterare. 

Frånvarande: PG Andersson Övralidstiftelsens representant. 

 

§ 1. Ordföranden öppnar mötet 

 

§ 2. Dagordningen godkändes med följande tillägg: 

o Information om inköp av bokstöd, Rolf Ström  

o Informationsutbyte om sällskapets historia, Anna-Lena Höglund  

o Eventuellt under mötet tillkommande frågor 

 

§ 3. Styrelsen förberedde kommande brevutskick bl.a. inför årsmötet den 6 juli 

§ 4. Protokoll från styrelsemötet den 3 februari 2018 i Vadstena godkändes. 

§ 5. Ordföranden informerade kort om frågor som ställs till Heidenstamsällskapet 

bl.a. en fråga om grammatiken i en av versraderna i dikten Sverige. Styrelsen 

fortsätter, liksom tidigare, att seriöst besvara inkomna frågor. 

 

Inom styrelsen känd skrivelse till valberedningens ordförande har överlämnats och 

fortsatt informationsutbyte sker fram till årsmötet kring styrelsens 

sammansättning. 

 

Den nya hemsidan har nu varit i bruk ett år. Antalet besökande är relativt konstant 

men när t.ex. Thomas Gürs analys av dikten Sverige lagts in på hemsidan under 

fliken ”Aktualiteter” kategorin ”Tankar & Utkast” ökade antalet besökande till mer 

än 2000 under en dag. 

 

§ 6. Skattmästaren informerar om ekonomin. Arbetet med budgetuppföljning m.m. 

för verksamhetsåret 2017 pågår och sällskapets verksamhetsberättelse avses inom 

kort överlämnas till revisorn. 

• Det finns fortfarande medlemmar som inte har betalat årsavgiften för år 

2018 och skattmästaren avser att påminna dessa i samband med kallelsen 

till årsmötet.  
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• Motala kommun har beviljat 8000 kronor i bidrag till sällskapet för 

verksamhetsåret 2018.  

 
Styrelsen beslutar att eftersträva att sällskapet skall delta i olika kulturaktiviteter 

inom Motala kommun samt att 10 000 kr avsätts t.v. för programaktiviteter m.m. 

under verksamhetsåret 2018 

 

§ 7. Programaktiviteter åren 2018 och 2019 

Styrelsen beslutar att programverksamheten delas upp enligt följande: 

 

* Årsmöte/sommarmöte på Övralidsdagen  

* Vintermöte januari/februari 2019 

* Övriga möten ev. i samverkan med andra litterära sällskap eller institutioner 

under höst och vår de angivna åren. 

Styrelsen beslutar följande: 

I Årsmötet/sommarmötet den 6 juli 2018: 

Preliminärt program: 

1000-1100  Heidenstamsällskapets årsmöte 

1100-1130  Paus; sällskapets kaffestund 

1130-1300  Korta presentationer av bl.a. Sven-Göran Fransson, Håkan 

Jaldung samt av ytterligare en medlem.  

Diktläsning av inbjuden skådespelare. 

1330-1430  Medlemmarnas lunch. Ev. catering 

1600   Närvaro vid Övralidsdagen m.m. 

 

Ansvariga styrelsemedlemmar: Ordföranden, vice ordföranden och Rolf Ström. 

 

II Vintermötet januari/februari 2019 

Preliminärt program: 

Anna-Lena Höglund föreläser om romanen Folkungaträdet. 

Föreläsningen följs upp senare under våren, beroende på intresset, 

med besök i Folkungapalatset i Vadstena och i Bjälbo. 

Ansvariga styrelsemedlemmar: Inkommande sekreterare, Anna-Lena Höglund och 

Rolf Ström. 

 

III Övriga möten   

III a) Samverkan med Ellen Keysällskapet den 9 augusti 2018 
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III b) Deltagande i Linköpings universitets och Övralidstiftelsens gemensamma 

symposion oktober 2018 

III c) Program för 2019 beslutas senare. 

Ansvariga styrelsemedlemmar: Ordföranden och inkommande sekreterare 

Styrelsen beslutar enligt ovanstående. 

 

§ 8. Mellan verksamhetsåren 2016 och 2017 minskade antalet medlemmar med 11 

personer dvs. under tiden för nuvarande styrelse. Dessförinnan skedde under 

2010-talet betydligt större minskningar i medlemstalet och även dessförinnan.  

Målstyrda åtgärder för att begränsa minskningen har inte genomförts av 

styrelserna. I huvudsak har styrelsen, och tidigare styrelser, förlitat sig på att 

sällskapets programverksamhet också är den naturliga basen för 

medlemsrekrytering.  

Betydligt mer systematiska åtgärder behövs emellertid för att både bibehålla 

nuvarande medlemmar i sällskapet och för att rekrytera nya medlemmar. Styrelsen 

är nu sent ute i rekryteringsfrågan men inleder ändå åtgärder som syftar till att 

vara rekryteringsbefrämjande, ett arbete som måste fortsätta efter årsmötet och 

under andra hälften av verksamhetsåret och därefter. 

Förevisades och diskuteras ett förslag till en ny, modern folder för 

Heidenstamsällskapet att använda vid rekrytering av nya medlemmar. 

Styrelsen beslutar att trycka foldern efter viss komplettering av texten samt 

uppdrog åt Rolf Ström att inleda en offertförfrågan rörande tryck av 1000 ex. i 

fyrfärg enligt tryckfärdig förlaga samt att frågan om rekrytering tas upp av 

ordföranden i programmet den 6 juli. 

 

§ 9.  Revidering av stadgarna 

Styrelsen beslutar att tidigare revideringsförslag av stadgarna justeras och 

cirkuleras bland styrelseledamöterna för synpunkter innan förslaget bifogas 

kallelsen till årsmötet. 

 

§ 10 Övriga frågor   

Rolf Ström informerade om tillverkningen av bokstöd med Heidenstams profilbild 

tillverkad i metall. Övralidstiftelsen beställer bokstöden hos tillverkaren. 

Heidenstamsällskapet kan sedan köpa bokstöd från stiftelsen.  

 

Styrelsen beslutar att inköpa sex bokstöd att använda som presenter och 

avtackningar m.m. 

 

Anna-Lena Höglund informerade om sitt arbete med att skriva 

Heidenstamsällskapets historia under 2000-talet och efterhörde styrelsens 
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synpunkter och önskemål. Styrelsen ansåg att Anna-Lena skall känna sig fri att 

göra personliga reflexioner i dokumentet, eftersom det är hon själv som är författare 

av historiebeskrivningen. Dokumentet kan ses som en fortsättning på tidigare 

berättelser om Heidenstamsällskats historia vilka skrivits av tidigare ordförandena i 

sällskapet Gunnel Liljedahl och Maria Waxegård. 

 

§ 11. Nästa styrelsemöte genomförs i samband med årsmötet den 6 juli 2018 kl. 

09.30. Plats anges senare. 

 

Anna-Lena Höglund     Justeras: 

Mötessekreterare 

 
Håkan Jaldung 

        Ordförande 


