
 

Thomas Thorild Sällskapet 

Protokoll från Thomas Thorild Sällskapets årsmöte 3 april 2016   

                    Folkets Hus, Hällevadsholm 

Kenneth Gustafson inledde mötet med ett föredrag om Tryckfrihetsförordningen. 

Närvarande: 17 medlemmar 

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

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

§  3 Till justerare av protokollet valdes Alf Sifversson och Claes Hedlund. 

§  4 Dagordningen godkändes. 

§  5  Kallelsen till årsmötet har skickats till samtliga medlemmar enligt stadgarna. 

 Vidare har det annonserats på hemsidan. Kallesen 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 beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 
 
§  8 Eva Högmark läste verksamhetsplanen för 2016, och årsmötet enades om ett 

 närmande samarbete med litterära föreningar, kommunala organ och 

 föreningar.  
 Verksamhetsplanen godkändes. 
 
§  9 Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2017, 100 kr/person. 
 
§  10 Eva Högmark valdes enhälligt till sällskapets ordförande på ett år. 
 
§  11 Ulrika Björklund och Kenneth Gustafson omvaldes på två år.   
 Lili-Anne Sihlberg på två år.  
 
§  1 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Bengt Carlsson, Britt Norberg och 

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

 revisorsuppleant valdes Claes Hedlund. 
 
§  14 Till valberedning valdes Bertil Falck, sammankallande och Alf Sifversson. 



 
§  15 Övriga frågor: 
 Artikel om Kenneth Gustafson publicerades i Uddevalla Posten i samband 

 med ett föredrag om tryckfrihetsförordningen 250 år på Bohusläns museum. 
 Samhällsföreningen genom Ingrid Sörqvist ställde sig positiv till att inreda B-

 salen i Folkets Hus till Thomas Thorildrum. 
 Leif Svensson informerade om en hembygdsstämma i Svarteborg. I besöket ingår 

 en resa i kommunen bl a till Blåsupp Thomas Thorilds födelseplats. I samband 

 med besöket kommer deltagarna få information om Thomas Thorilds liv.  
 Musikskolan i Munkedal kommer att åka ner till Greifswald och Neuenkirchen 

 den 5.5. Kontakt skapades förra året då musikledare från Munkedal var med. 

 Det blir 40 personer som åker. 
 Synpunkter framfördes om hur sällskapet ska marknadföras under kommande 

 år. 
 
§ 16 Bertil Falck överlämnade ordförandeklubban till Eva Högmark, som tackade 

 dem som kom till årsmötet och tackade för förtroendet att bli ordförande i 

 Thomas Thorild Sällskapet.  
 Mötet avslutades. 
 Därefter tackade medlemmarna Bertil Falck för de åren han varit ordförande. 
 
 
 
----------------------------------   -------------------------------------- 
Bertil Falck, ordförande   Eva Högmark, sekreterare 
 
 
--------------------------------   ------------------------------------- 
Alf Sifversson, justerare   Claes Hedlund, justerare  


