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Protokoll fört vid styrelsemöte i Heidenstamsällskapet i Askersund

Tid: Måndagen den 11 april 2022 kl. 1300-1545
Deltagare: Ordinarie ledamöterna Håkan Jaldung ordförande, Solweig Larsson skattmästare, Lars Åkerström, Calill Ohlsson och Martin af Robson samt Annelie Dagerstig, suppleant.
Ledamoten Karin Lohm och suppleanten Inger Sköld hade anmält förhinder. Ledamoten Rolv Ström var inte närvarande.
Adjungerande i mötet var sällskapets medlemmar Anna-Maria Liljebjörn och Bo Olsson.

Dagordningen bifogas.

1 Inledning av Håkan

2 Martin utsågs att vara sekreterare vid mötet.

3 Håkan justeringsman enligt 5 § i stadgarna.

4 Anmälan om övriga frågor, se punkt 12.

5 Godkändes dagordningen

6 Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

7 Information från skattmästaren
Årets resultat är gott.
Medlemmar som betalat årsavgiften är: Sammanboende 60, Enskilda 62, Ständiga
medlemmar 9. Summa 135. Medlemmar som ännu inte har betalat är 6 sammanboende och 9 enskilda medlemmar. Påminnelse kommer att utsändas av skattmästaren
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per postbrev i god tid innan årsmötet. Ombetalning inte sker efter denna påminnelse
avslutas medlemskapet.
Hedersordförande 1 och hedersmedlemmar 3 enligt tidigare.
Beträffande förslag om stadgeändring rörande årsavgift, se punkt 12 övriga frågor.
Skattmästaren informerade om att revisorn meddelat att årsredovisningen var klar
för undertecknande av styrelsen. Skattmästaren ombesörjer cirkulation av årsredovisningen för undertecknande.

9 Beslut om Sommarmöte och årsmöte
Efter förslag från Lars beslöts att årsmötet anordnas den 6 juli 2022 i f d småskolan i
Nykyrka. Lars svarar för bokning av lokalen. Håkan, Karin och Solweig ansvarar i
övrigt för program med mera.
Föreläsare vid sommarmötet blir vår medlem Jonas Modig som är ordförande i Folke
Dahlberg sällskapet.

10 Detaljbeslut om program 2022
Lars föredrog förslaget om sällskapets Övraliddag tisdagen den 17 maj 2022 kl. 1115 med avbrott för lunch.
Program:
o Övralids bibliotek presenteras av Magnus Halldin
o Heidenstam som konstnär presenteras av Elizabeth Wrangsjö och Lars
o Musik med Gunnar Spång.
o Heidenstams grannkontakter under Övralidstiden. Ett samtal mellan Lars, Katarina Hallin Edenheim och åhörarna.
Styrelsens beslut: Högst 5000 kr avsätts för aktiviteten.
Håkan informerade om att planeringen inleds under de närmaste veckorna avseende
vandringen i Heidenstams fotspår vid bland annat Örberga den 11 alternativt 12
juni.
Styrelsens beslut: Om medel för hyra med mera beslutas senare.
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Calill informerade om att planeringen pågår inför Vernerdagen i Olshammar den 17
augusti.
Styrelsens beslut: Högst 7000 kr avsätt för aktiviteten. Sällskapet ansöker hos
Askersunds kommun om bidrag till denna aktivitet.

11 Heidenstamsällskapet och Facebook.
Martin föredrog sitt och Rolfs förslag om sällskapets medverkan på Facebook.
Styrelsens beslut: Förslaget om deltagande i sociala medier underställs årsmötet för
beslut.
Håkan avstod från att delta i beslutet.

12 Övriga frågor
a) DELS enkät lades till handlingarna efter Håkans kommentarer. (Sällskapets
svar läggs in på hemsidan).
b) Lars och Bo erbjöds sig att representera sällskapet vid höstens bokmässa i Göteborg. Styrelsen beslutade att Håkan kontaktar DELS för anmälan om deltagande i DELS gemensamma program.
c) Lars föreslog att sällskapet skulle dela ut ett lämpligt pris till förtjänt person
som lyft fram Heidenstams verk och person. Styrelsen beslutade att Lars bör
återkomma med ett förslag till stadgeändring rörande sällskapets utdelning av
pris.
d) Lars tog upp frågan om stöd från Övralidstiftelsen. Håkan återkommer i frågan.
e) Solweig föredrog revisorns förslag om stadgeändring i § 10 pkt 16 av stad-

garna. Årsmötet bör besluta om årsavgift för kommande år. Styrelsen beslöt att
föreslå årsmötet en stadgeändring enligt revisorns förslag.
f) Håkan nämnde att Heidenstamsällskapet bildades 1974. År 2024 är det 50-årsjubileum. Planer för jubileet bör omfatta avsättning av medel i tid för aktiviteter under år 2024. Frågan kommer att nämnas på årsmötet 2022.
g) Håkan visade några böcker ur sin Heidenstamsamling. Priserna för Heidenstams böcker har ökat på antikvariaten. Allan Ranius bibliografi om Heidenstam är unik och oersättlig för samlaren av böcker av och om Heidenstam.
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h) Slutligen: Anna-Maria läste dikter av Heidenstam under vår kaffepaus:
De dikter Anna-Maria läste var: Ett folk, Undret, Vid vägens slut, Vi människor och en
vers ur Medborgarsång: Vi stridde gemensamt.

Anna-Marias läsning var utomordentliga tolkningar i uttryck och framfördes
med stor känsla för Heidenstams texter. Uppläsningen stannar kvar i minnet.
Spontan applåd följde! Stort Tack!

❖

