
Thomas Thorild-sällskapet 

 

Protokoll från Thomas Thorild sällskapets årsmöte 26 april 2015 

    Folkets Hus, Hällevadsholm 
 
Närvarande: 17 medlemmar 

 

§ 1  Ordförande Bertil Falck hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Till mötesordf valdes Bertil Falck och till sekreterare Eva Högmark. 

 

§ 3 Till justerare av protokollet valdes Alf Sifversson och Leif Svensson. 

 

§ 4 Dagordningen godkändes. 

 

§ 5 Kallelse till årsmötet har skickats till samtliga medlemmar enligt stadgarna. Vidare     

 har det annonserats på hemsidan. 

 Kallelsen har skett i laga ordning. 

 

§ 6 Verksamhetsberättelsen, som samtliga medlemmar fått till årsmötet lästes och lades 

 till handlingarna. 

 Kassör Lisbeth Sifversson redogjorde för balans-och resultatrapporten samt läste 

 revisionsberättelsen. Även dessa lades till handlingarna. 

 

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

 

§ 8 Bertil Falck läste verksamhetsplanen för 2015, och årsmötet enades om ett 

 närmare samarbete med litterära föreningar, kommunala organ och föreningar. 

 Verksamhetsplanen godkändes. 

 

§ 9 Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2016, 100 kr/person. 

 

§ 10 Bertil Falck valdes enhälligt till sällskapets ordförande. 

 

§ 11 Omval till sällskapet, Lisbeth Sifversson, Monica Johansson, Björn Jacobson,

  

 2 år. 



 Kenneth Gustafson, Ulrika Björklund och Eva Högmark har ett år kvar av 

 mandatperioden. 

 

§12 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Bengt Carlsson, Britt Nordberg och 

 Magnus Ängsal. 

 

§ 13 Till revisorer på ett år valdes Sven Börjesson och Ingrid Sörqvist, samt till  

 revisorssuppleant valdes Claes Hedlund. 

 

§ 14 Till valberedning valdes Lisbeth Hedlund, sammankallande och Alf Sifversson. 

 

§ 15 Övriga frågor 

 En redogörelse för kommundeltagares och föreningens deltagare i Greifswald/ 

 Neuenkirchen gjordes. Ett uppskattat besök med både intressanta besök och 

 guidade turer i gamla platser där svenskar har verkat. 

 Gästfrihet och generositet visades. 

 Bengt uppmärksammades för sin insats vid Thomas Thorild monumentet. 

 Ett tack till Ingmar Ekstorm som får bok, blomma och choklad. 

 Föredraget av Andreas Önnerfors på Bohusläns museum var  både intressant 

 och uppskattat. 

 Biblioteket i Munkedal får en uppsättning med antologin för utdelning och 

 försäljning. 

 Kenneth Gustafson kommer ut med en bok och Thorild och Kjellgren. Den ska 

 släppas i samband med bokmässan , 24-27.e september. 

  

§ 16 Bertil Falck tackar för visat intresse och förklarade årsmötet avlutat och 

 överlämnade ordet till Monica Johansson som höll ett föredrag om Thorild och 

 språket. 

 

Mötet avslutades med kaffe och smörgås. 

 

Hällevadsholm den 26 april 2015 

  

 

 

 

----------------------------------------  --------------------------------------- 

Bertil Falck, ordf     Eva Högmark, sekreterare 

 

 

 

---------------------------------------  --------------------------------------- 

Alf Sifversson, justerare    Leif Svensson, justerare 

 

 


