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Protokoll vid Heidenstamsällskapets extrainsatta styrelsemöte i 
Nykyrka onsdagen den 6 juli 2022 kl. 1045–1100 
 

Närvarande: Ordinarie ledamöterna Håkan Jaldung ordförande, Rolf Ström, Solweig 
Larsson skattmästare, Lars Åkerström, Calill Ohlsson samt suppleanterna Annelie 
Dagerstig och Inger Sköld. 

Ledamoten Karin Lohm hade anmält förhinder att delta i möten under dagen. 
Ledamoten Martin af Robson var tillresande till årsmötet 2022 som började kl. 1100. 

 

1  Inledning av Håkan. 

2  Solweig utsågs att vara sekreterare vid mötet. 

3  Håkan justeringsman enligt 5 § i stadgarna. 

4  Godkändes genomförandet av dagens ad hoc-möte som innehöll frågor som 
framgår av följande: 

5  Håkan föreslog att han utarbetar ett brevförslag för pågående ordförande i 
Heidenstamsällskapet rörande begäran om stöd från Stiftelsen Övralid för 
sällskapets verksamhet, främst stöd under år 2024, då sällskapet firar sitt 50-
årsjubileum. 

Styrelsen stödde förslaget. 

6  Håkan förslog att styrelsen skulle ta ställning till om Elizabeth Wrangsjö vid 
årsmötet ska föreslås som hedersmedlem. 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet 2022 att utse Elizabeth till hedersmedlem 
med följande motivering att nedtecknas av Håkan efter årsmötet och ingå i detta 
mötesprotokoll: 

”Förslag till hedersmedlem 

Elizabeth Wrangsjö var Heidenstamsällskapets ordförande under åren 2013–
2015.  

Därefter var Elizabeth sammankallande i valberedningen från år 2019 fram till 
årsmötet 2022 då hon på egen begäran lämnar uppdraget. Orsaken är att hon 
framöver avser att bo och vistas mer i Schweiz. 

Under sin ordförandetid och därefter fram till föreliggande årsmöte har 
Elizabeth på ett engagerat sätt deltagit i sällskapets föreningsverksamhet på ett 
engagerat och intresserat sätt som väckt beundran.  

Som tidigare ordförande, utan att lägga sig i styrelsens verksamhet, har 
Elizabeth påtagligt underlättat för styrelsen att genomföra olika engagemang då 
hon positivt och praktiskt deltagit i aktiviteter som uppläsare, 
medlemsrekryterare och genomfört undersökningar samt vid behov varit 
förmedlare av styrelsens information med mera.  
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När Elizabeth tillfrågats i olika frågor rörande Verner von Heidenstam har hon 
visat en stor kunskap om hans person och författarskap.  

Elizabeths har gjort sig synnerligen förtjänt för sitt oegennyttiga arbete enligt syftet i 

sällskapets stadgar varför hon bör utses som hedersmedlem av årsmötet 2022”. 

7  Styrelsen beslutade att inköpa 9 böcker, ”Folke Dahlbergs landskap Hemma. Vättern. 
Tiveden” för 1000 kr att användas som gåvor vid framtida avtackningar och 
uppvaktningar. Dahlberg var 1960 års Övralidspristagare 

Styrelsen godkände Håkans tidigare beslut att inköpa 10 böcker skrivna av årets 
Övralidspristagare Monika Fagerholm, för utdelning vid årsmötet till avgående 
styrelsemedlem och andra funktionärer i sällskapets verksamhet samt föreläsare med 
mera vid sällskapets aktiviteter. 

Böckerna av Övralidspristagaren ges till 

o Katarina Edenheim, Heidenstamsällskapets Övraliddag den 17 maj 

o Lars Åkerström, Heidenstamsällskapets Övraliddag den 17 maj 

o Fredrik och Elisabeth Vahlquist, vandring den 11 juni 

o Magnus och Märta Christina Vahlquist, vandring den 11 juni 

o Anna-Maria Liljebjörn, uppläsning den 11 juni 

o Jonas Modig, föreläsare vid årsmötet 2022 

o Rolf Ström, avgående styrelseledamot vid årsmötet 2022 

o Bo Ribers, avgående revisor vid årsmötet 2022 

o Elizabeth Wrangsjö, avgående vid årsmötet 2022 som sammankallande i 
valberedningen, uppläsare bl a vid vandringen den 11 juni med mera 

o Ordföranden vid årsmötet 2022, (valdes Tora Wigstrand) 

8  Calill meddelade att hon fortsätter sitt arbete med Vernerdagen den 17 augusti 
2022 och återkommer till styrelsen med programförslag med mera. 

 

 

Vid protokollet:                                                        Justeras: 

               
       

Solweig Larsson                    Håkan Jaldung 


