
 
 

Thomas Thorild sällskapet 

Protokoll från styrelsemöte på Bohusläns museum den 17 sept 2013 
Närvarande: Bertil Falck, Lisbeth Sifversson, Monica Johansson, Kenneth Gustafson, 

 Björn Jacobson, Britt Nordberg, Lisbeth Hedlund samt Jan-Olof Karlsson, Munkedals 

kommun 

 

§1 Bertil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

 

§2 Dagordningen godkändes. 

 

§3 Föregående protokoll lästes och lades till handlingarna. 

  

§4 Laget runt: Lisbeth H informerade om att ca 25 personer från Litteraturens 

vänner i Skåne kommer på studiebesök till Thorildsplatsen i Hällevadsholm den 

25 sept. Birgitta Gedda har lovat informera om Thorild och 

Folketshusföreningen ordnar med fika. 

 Sällskapet har fått en förfrågan från en släktforskare om ev släktskap med 

Thorild. Kenneth svarar på mailet.    

 

§5 Antologin Talekonst och Passion är klar och var och en fick ett ex av boken. 

800 exemplar är tryckta. Boken är helt finansierad av medel från Svenska Akademien 

samt Kungliga och Hvitfeldtska stiftelsen och efter att alla kostnader är betalda återstår 

ca 17000 kr.  

Kenneth har delat ut exemplar av boken som tack för olika insatser samt som 

marknadsföring. 

 

§6 Beslut att ge ett stipendium till Kenneth Gustafson på 15000 kr för vidare forskning 

om Thomas Thorild. (Kenneth deltog inte i styrelsens diskussion och beslut i denna 

fråga) Styrelsen framförde ett unisont tack till Kenneth för det enorma arbete som han 

lagt ner för att få antologin klar till årets bokmässa. 

Styrelsen diskuterade att eventuellt i fortsättningen kunna ge stipendier för insatser som 

gynnar sällskapet. Frågan tas med till nästa styrelsemöte. 

 

§7 Sällskapet har 57 betalande medlemmar hittills och ett eget kapital på 41 280 kr. 

 

§8 Inbjudan till Neuenkirchen Jan-Olof Karlsson från Munkedals kommun informerade 

om att kommunen kommer att bjuda in 6-8 gäster från Neuenkirchen i april 2013 som 

ett fortsatt utbyte kommunerna emellan. Sällskapets styrelse är intresserad av att  

samverka om programinslag. Besöket kommer att äga rum 24-27 april.  

 Kommunen kommer att stå för alla kostnader i samband med besöket.  

Inför besöket finns planer om att arbeta fram en permanent utställning om Thomas 

Thorild i kommunhuset samt i biblioteket i Hällevadsholm. Meningen är att dessa ska 

invigas i samband med besöket. 



Bertil Falck lyssnar med Odd Zschiedrich från Akademien om intresse finns att 

medverka vid besöket.  

  

§9 DELS-scenen  Björn har sitt framträdande på fredagen kl 10.00 och Kenneth på 

lördagen kl 17.00. Beslut att i samband med Kenneths presentation av antologin 

avslutas lördagen med  releaseparty i montern. Lisbeth S köper in vin och glas. 

  

§10 Beslut att Britt skriver en pressrelease om antologin som Bertil genom sitt nätverk 

skickar ut. 

 

§11 Beslut om pris på antologin 

 Mässpris 140 kr. Ordinarie bokhandelspris 190 kr 

 Bibliotekstjänst 110 kr 

 Möjlighet att beställa antologin på hemsidan ska finnas för 190 kr inkl frakt.  

Bertil ansvarar för beställningar från hemsidan och Lisbeth H meddelar webbansvarig. 

Björn får i uppdrag att lyssna med Bohusläns museum om de vill köpa in antologin till 

ett pris av 120 kr/st. 

 

§12 Nya medlemmar under mässan betalar årsavgift för 2014 men är medlemmar genast. 

 

§13 Nästa styrelsemöte är den 14 januari 2014 kl 17.00 

 Lisbeth H bokar lokal på Bohusläns museum. 

 

§14 Bertil tackade för ett givande och bra möte och förklarade mötet avslutat.  

 

 

 

 Hällevadsholm den 24 september 2013 

 

 

 

ordf___________________________ 
Bertil Falck      
 

 

 

sekr_____________________________ 
  Lisbeth Hedlund 

 

 


