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Protokoll från Heidenstamsällskapets styrelsemöte den 19 november 2019 
 

 

 

Plats: Mat & Café i Motala 

Närvarande: Ledamöterna Håkan Jaldung, Karin Lohm, Rolf Ström, Solweig Larsson, Erik Wennström. 

Lars Åkerström samt suppleanterna Anneli Dagerstig och Kerstin Wennström. 

Anmält förhinder:  Ledamoten Sven-Göran Fransson varvid Kerstin Wennström utsågs att ersätta.  

Övralidstiftelsens representant i Heidenstamsällskapet, PG Andersson, deltog inte i styrelsemötet. 

 

 

1 Inledning - Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med följande justering: 

Pkt 5: Programförslaget omfattar första halvåret 2020 

Pkt 6: Tillägg - Information av Solweig rörande Litteraturens lördag i Örebro. 

 

2 Föregående styrelseprotokoll 

Föredrogs och lades till handlingarna. 

 

3 Verksamhetsuppföljning 2019 

Utkast till Förvaltningsberättelse diskuterades. Indelningen av utkastet godkändes. Vissa justeringar 

och tillägg diskuterades och föreslogs. Föreslagna ändringar kommer att inarbetas inför slutförande 

och styrelsens beslut.  

 

Förslag till Årsredovisning 2019 kommer att slutbehandlas och därefter beslutas av styrelsen omkring 

månadsskiftet januari/februari 2020 

 

4 Skattmästarens information  

För närvarande har sällskapet 160 betalande medlemmar. Sällskapets ekonomi är i balans. 
Bidrag från Motala kommun har sökts med 12 000 kr avseende år 2020. Kommunens beslut väntas 

under våren. 

Skattmästarens förslag till budget 2020 bifogas protokollet. 

I samband med skattmästarens information diskuterades möjligheten att få bidrag från 

Övralidstiftelsen t.ex. att sällskapet och stiftelsen delar på arvodeskostnader för föreläsare om 

föreläsningen sker på Övralid. Vidare diskuterades frågan om inträdesavgift vid sällskapets 

arrangemang. Styrelsen uppdrar till Karin och Lars att vid möte med PG ta upp frågan liksom om 

stiftelsen kan stödja sällskapets verksamhet genom att betala årlig medlemsavgift i 

Heidenstamsällskapet för Övralids guider. Frågan skall vägas mot sällskapets oberoende och tas upp 

igen på nästa styrelsemöte. 
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5 Beslut om program år 2020, inklusive årsmöte 

Diskuterades och beslutades preliminärt nedanstående program till och med årsmötet 2020. Slutligt 

beslut fattas Per Capsulam av styrelsen eller vid nästa styrelsemöte. 

 

a) Samråd bör ske med Övralidstiftelsen rörande en föreläsning på Övralid under maj månad.  

Styrelsen uppdrar åt Karin att återkomma efter kontakter PG och med Thomas Gür för en föreläsning. 

I andra hand anordnas en forskningsinriktad föreläsning efter samråd med Erik.  

Karin är ansvarig för kontakter, anordnandet, affischer och liknande för genomförandet. Styrelsen 

beslutar senare om medel för genomförandet efter Karins kontakter med Gür. 

b) Beslut rörande sommarmötet den 6 juli. Ansvariga är Erik (program) och Rolf (lokal).  

Rolf bokar Församlingshemmet i Nykyrka mellan kl. 10-16 den 6 juli.  

Erik undersöker förutsättningar och kostnader för en föreläsning med forskningsinriktning alternativt, 

efter samråd med Karin, en föreläsning med Thomas Gür. Erik presenterar kostnadsförslag rörande en 

forskningsinriktad föreläsning inför styrelsens beslut. 

c) Årsmöte och lunch kl. 12-14. Ansvarig: Håkan. 

 

6) Bokmässan i Göteborg och Litteraturens lördag i Örebro 

Erik och Kerstin informerade om deltagandet på Bokmässan 2019. Det är svårt att få uppmärksamhet 

i det stora ”bruset” som finns på mässan. Frågan om deltagande i framtiden bör diskuteras liksom 

lämplig dag för vårt deltagande. 

 

Erik informerade om bokförlaget Novellix, som han träffade på mässan. Förlaget säljer nu alla litterära 

bokstöd inklusive Heidenstam. De är öppna för att göra en Heidenstam-ask med små skrifter av 

Heidenstam. Uppdrogs åt Erik att kontakta dem för att höra om möjligheter och villkor. Styrelsen 

motser redovisning vid nästa styrelsemöte. 

 

Solweig informerade om Litteraturens lördag 2019. Uppställning av sällskapets roll-up och mer 

material att dela ut medförde ökad uppmärksamhet i år för sällskapets bord jämfört med förra året. 

 

7) Twitterkonto och Heidenstamsällskapet 

Erik och Kerstin informerade om användningen av Twitter som de förslog att sällskapet skulle börja 

använda. Några av de litterära sällskapen använder sig av Twitter för att väcka intresse för sin 

verksamhet och sina aktiviteter, informera om viktiga datum, visa bilder m.m. Det är kostnadsfritt 

men kräver redaktörskap. Förespråkare finns för användning av Twitter i styrelsens och sällskapets 

verksamhet liksom det finns de som tvekar till användningen av ytterligare sociala medier inom 

sällskapet.  

 

Styrelsen beslöt att sällskapet inte nu öppnar ett Twitterkonto utan uppdrog till Erik och Kerstin att 

vid nästa styrelsemöte presentera ett konkret förslag kring användningen och visa hur sällskapet 

genom användningen av Twitter kan få fler medlemmar och behålla nuvarande medlemmar. 
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