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Medlemsbrev april 2021
från Håkan Jaldung, ordförande i Heidenstamsällskapet
På hemsidan införs i månadsskiftet några nyheter under fliken Sällskapet under kategorierna:
03:

Tankar och utkast: Artikel av styrelseledamoten Sven-Göran Fransson med rubriken
”Resande författare”
Styrelseprotokoll från 2021-03-01
Erbjudande beträffande prenumeration på tidskriften Parnass 2021

08:
09:

Under flikarna införs några nya dikt- och prosatexter av Heidenstam.
En första vandring i Heidenstams fotspår kommer att genomföras i Aspa och Olshammar under lördagen den 5 juni 2021. Detaljprogrammet kommer att läggas ut på hemsidan under fliken Program
och även skickas med postbrev till medlemmar utan e-postadress i början av maj månad.
Vi måste dock reservera oss för att restriktioner och att vaccinbrist kan komma att utgöra hinder för
genomförandet av vandringen. Vidare information kommer att finnas i månadsbreven för maj och
juni. Styrelsen har även beslutat om en kommande vandring på Omberg som avses genomföras tidigast i augusti. Vi räknar med att deltagarna åker i egna bilar till respektive samlingsplats enligt de
detaljprogram som kommer att skickas till alla medlemmar.
Beträffande vissa andra aktiviteter så har styrelsen beslutat att i möjlig omfattning söka delta i Östgötadagarna den 4–5 september. Styrelseledamoten Rolf Ström är kontaktman och söker samarbete
med Övralidstiftelsen. Motala kommun har informerat om att Kulturnatten inom kommun planeras
genomföras i höst. Styrelseledamoten Lars Åkerström är kontaktman rörande denna aktivitet.
Styrelsen har även beslutat att I samband med vandringen i Aspa kalla medlemmarna till ett föreningsmöte för att behandla styrelsens förslag till ändring i sällskapets stadgar. Förslaget avser följande ändringar:
o

Att enskild medlem ska kunna bli ständig medlem genom att erlägga en fastställd avgift

o

Att valberedningen ska bestå av två medlemmar, inte tre (förslag från valberedningen)

o

Att styrelsen är beslutsför vid digitalt möte eller telefonsammanträde enligt nuvarande stadgar för fysiska möten

o

Att styrelsen får utse ersättare för tiden till nästa årsmöte om ledamot avgår före mandattidens slut (ny paragraf).

Avslutningsvis: Under mars har några av styrelsens ledamöter ägnat viss uppmärksamhet åt den grekiske författaren Kostis Palamas (1859–1943). Heidenstam föreslog, som medlem i Svenska Akademien, att Palamas skulle få Nobelpriset. Heidenstam var en flitig förslagsställare och föreslog Palamas
som pristagare åren 1928, 1930 och 1935. Återkommer därför till Heidenstam och Palamas.

