
Protokoll fört vid styrelsemöte Heidenstamsällskapet 
 
Tid: Söndagen den 5 februari 2023, kl 10.30 
 
Plats: Gamla Nykyrka Småskola 
 
Deltagare: Martin af Robson ordförande, Solweig Larsson skattmästare, Anna-
Maria Liljebjörn ledamot (via Teams), Calill Ohlson ledamot, Annelie Dagerstig 
ledamot, Bo Olsson ledamot, Lars Åkerström vice ordförande, Karin Lohm och 
Inger Sköld suppleanter. 
 
Dagordningen bifogas. 
 
 

1. Inledning ordföranden 
 
 
2. Val av sekreterare för mötet enligt förslag: Ordföranden 
 
 
3. Val av justeringsman enligt förslag: Solweig Larsson och Lars 
Åkerström 
 
 
4. Anmälan om övriga frågor 

• Lars Åkerström anmälde fråga angående status med DELS. 
• Utskick till medlemmar, Calill Ohlson. 

 
 
5. Godkännande av dagordning, godkändes 
 
 
6. Föregående styrelseprotokoll, godkändes 
 
 
7.  Information från skattmästaren 

• Kassan är god, genomgång av resultaträkning och balansrapporter för 
2022 och 2023.  

 
 
8. Ekonomifrågor och medlemsläget 

• 15 medlemmar saknar mail, fortsättningsvis kommer de att få 
information utskrivet per post. Fortsatt kostnad alltså för detta.  

• Antalet medlemmar är totalt 160 per 22-12-31. 
• Tidigare relativt höga årskostnad för IT-hantering kommer att sänkas 

radikalt, se punkt 12. 



 
 
9. Medlemsrekrytering, tankar och förslag för nyrekrytering, årlig 
vision 

• Fokusera på att vid aktiviteterna rekrytera medlemmar, samt på sociala 
medier lyfta fram medlemskapet och dess förmåner. Förslag om att 
intressenter får mail med ett trevligt ”välkomstpaket” med information 
om Heidenstamsällskapet, hemsidan och Facebookgruppen. Samt 
enkla instruktioner om hur man går tillväga för att bli medlem. Man 
kontaktar Solweig Larsson och tipsar henne, som då gör detta utskick. 
De kan även bli erbjudna att få tacktalet från året pristagare skickat till 
portokostnaden, idag ca 45 kr. 

 
 

• Årlig vision, att behålla medlemmar plus ett tillskott på 10-15 stycken 
gärna mer, framförallt för att täcka det årliga bortfallet. 

 
10.  Aktiviteter och bokcirklar 2023:  
• Heidenstamsällskapets Övralidsdag 3 maj: Föreläsning av Andreas 

Nyblom, tema ”Striden om Övralid” på förmiddagen. Mia Carlswärd 
berättar och presenterar sin bok om Övralid, många bilder utlovas.. 
Bosse återkommer ang Vadstena akademin och musik, förslagsvis 
inslag av romanser.  Lunch cirka 13.00 i Farfarsstugan, Lars ordnar 
med bokning av lokal och mat. Lars och Elizabeth avslutar dagen med 
föreläsning och högläsning i ämnet Heidenstam som 
barnboksförfattare. 

 
 

• Årsmötet/sommarmötet 6 juli, Gamla Nykyrka Småskola: Efter 
sommarmötet lunch med catering från Olshammarsgården, Solweig 
ansvarar för kontakt. Diskussion kring föreläsare, Lars Åkerström 
återkommer.  

• Vernerdagen 17 augusti: Calill Ohlson tar kontakt med Askersunds 
församling och arbetar vidare med upplägg, förslagsvis temat 
Stenhammar och nationalromantik. Martin af Robson arbetar 
tillsammans med Calill Ohlson vidare med denna aktivitet. Fråga om 
fika före eller efter kom upp, i väntan på svar från eventuella musiker 
vilar denna fråga tsv. Gällande platserna, finns totalt ca 80 stycken, 
kyrkan bjuder in hälften och Heidenstamsällskapet hälften. 

 
 

• Boo Slott, 23 september 2023: Vandring, föreläsning, besök i kyrkan 
och dess orgel mm. Men även lunch denna dag. Anna-Maria Liljebjörn 
och Calill Ohlson ansvarar för detta.  



 
 

• Bokcirkel: Anna-Maria Liljebjörn kommer att leda denna aktivitet, 
ingen fysisk träff, vi träffas digitalt via Teams, rent tekniskt med hjälp 
av Martin af Robson. Talades om att första temat skulle vara 
”Tiveden”. Anna-Maria Liljebjörn paketerar denna upplevelse och 
upplägg. Hon återkommer per mail till styrelsen mitten av mars. 
Cirkelträffar önskvärt två gånger per termin, men realistiskt en gång 
per termin, kan självklart utökas. Kommer att presenteras och 
marknadsföras i månadsbrev, Facebook och på hemsidan. 

 
Senioruniversitetet på Övralid den 8 september 2023, Lars Åkerström 
välkomnar styrelsen att närvara och presentera Heidenstamsällskapet 
på plats. 

 
Besök hos Akademin och efterföljande middag i oktober 2023, Lars 
fortsätter samtala med Magnus Halldin. Personer som kan närvara 
cirka 20-30. 

  
10.  Heidenstamsällskapet och Facebook 

Martin af Robson informerade om att Facebookgruppen har idag 65 
medlemmar och det konstaterades att de flesta är icke medlemmar i HS. 
Enades om att fortsätta sända och lägga ut filmer och bilder mm från våra 
fysiska aktiviteter och bokcirklar. Martin af Robson ska även kontakta andra 
intressanta sällskap med kopplingar till Heidenstam och länka till oss, detta 
efter att programmet blivit officiellt, då enbart datum och aktivitet, så folk 
kan planera redan nu (se punkt 14). 

 
 
11.  Hemsidan och dess kostnader 

• Heidenstamsällskapet kommer sannolikt mer än halvera sin årskostnad 
för IT och hemsidan, iom att lättare förändringar och uppdateringar 
med protokoll, nyhetsbrev mm kommer att kunna skötas av Martin af 
Robson från och med nu. Detta är förankrat hos Mats Överfjord, och 
instruktioner och lösenord har Martin af Robson fått skickat till sig 
tidigare i januari. 

 
 

• Justeringar att be Mats Överfjord om enl önskan från styrelse: 
förskjutning av välkomstsida, lägga uppdaterad inscannad folder som 
PDF under att bli medlem, minska ner storleken på länken till 
Facebookgruppen mm. 

 
 



12.  Månadsbrev 
• Styrelsen diskuterade behovet av månadsbrev, och det framkom att 

förra ordföranden initierade tätare intervaller. Det bestämdes att 
fortsätta med månadsbrev till årsmötet och därefter ta beslut om 
förändring i intervall samt paketering. 

 
 
13.  Övriga frågor  

• Utskick till medlemmar: Calill Ohlson visade Folke 
Dahlbergsällskapets halvårstidning, motsvarande vårat månadsbrev 
fast i mer broshyrform. Mottogs väl, styrelsen ansåg den väl 
genomarbetad, överskådlig och att den gav tydlig överblick över deras 
verksamhet och aktiviteter. Styrelsen anser att just nu räcker med 
befintlig kommunikation, samt planerade utskick.  

 
 

• Utskick av tal av årets pristagare: Erbjudande på hemsidan, Facebook 
samt i månadsbrevet att skicka per post utskrivet tal till intresserade 
mot portokostnad, cirka 45 kronor. Martin af Robson gör detta. 

 
 

• DELS: Martin af Robson och Solweig Larsson informerade att 
annonsering ej är intressant pga hög kostnad och att tidigare 
annonsering ej givit något konkret gällande nya medlemmar, men 
sannolikt väckt intresse runt Heidenstam. Däremot att vi om möjligt 
kan närvara vid någon av deras aktiviteter och då representera 
Heidenstamsällskapet. 

 
 

• Trycksak:  Motsvarande ”vykortsstorlek” med mkt kortfattad 
presentation och årets aktiviteter, att dela ut på Övralids butik och på 
våra aktiviter mm. Martin af Robson och Solweig Larsson återkommer 
med pris för detta innan 1 april 2023. Uppskattningsvis 100-200 i 
upplaga. Detta bör dock göras snarast iom säsongen börjar inom kort. 

 
 

• Stipendiat: Till studerande på C eller D nivå i ämnet Heidenstam, 
behöver ej vara varje år. Universitet bör vara på nationell basis, oklart 
om budget finns för detta. Lars arbetar vidare med detta, samt 
intresserade i styrelsen också. 

 
 

• Utmärkelse/pris: Till person som genom arbete och engagemang 
arbetat för Heidenstam, behöver ej vara varje år. Kan vara gåva i form 



av böcker och diplom till exempel, behöver ej vara pengar. Lars 
Åkerström och styrelsen återkommer senare med idéer angående detta. 

 
 

• Övrigt: Styrelsen önskar att alla framtida filer och dokument skickas 
som PDF. Martin af Robson meddelade om filer ej kan öppnas upp 
eller andra tekniska problem uppkommer, direkt kontakta avsändaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Förslag till nästa styrelsemöte:  

2 april 2023 klockan 10.30 i Gamla Nykyrka Småskola. Alternativt via 
Teams för de som ej kan närvara. 

 

Vid protokollet                    
 
 

 
Martin af Robson, ordförande 

 
 

Justeras av 
 

      
 
Solweig Larsson 
 

 
 
Lars Åkerström 



 
 


