
 
 

Thomas Thorild sällskapet 

 

Protokoll från Thomas Thorild sällskapets styrelsemöte  

den 5 febr 2013, Bohusläns museum, Uddevalla      

 
Närvarande från styrelsen: Bertil Falck, Kenneth Gustafson, Lisbeth Sifversson ( Alf 

Sifversson) Monica Johansson, Birgitta Gedda, Bengt Carlsson och Lisbeth Hedlund 

Från Valberedningen: Leif Svensson och Eva Högmark 

 

§1 Ordf Bertil Falck hälsade samtliga välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§2 Dagordningen godkändes 

 

§3 Vad har hänt sen sist? 

- Lisbeth H rapporterade från Munkedals kommuns arrangemang, kallat 

Tidsresan, att det var lyckat för sällskapets del då många böcker såldes och 

information om Thorild spreds till bussresenärerna. 

- Birgitta tyckte att vår närvaro på Bokmässan är viktig och att organisationen 

i montern fungerade bra. Vår medverkan på Dels-scenen var också mycket 

bra och lyckad. 

- Bertil informerade om att Britt Nordberg har varit i Hällevadsholm och 

informerat sig om Thomas Thorild och fotograferat Thorildsplatsen för 

ändamålet att skriva en artikel i tidskriften Zenit. 

- Kenneth meddelade att sällskapet fått 50 000 kr från Svenska Akademien 

som ska användas till den antologi som han håller på med. Bertil lät meddela 

att även pengar sökts från Hvitfeldtska stiftelsen till antologin.  

 

§4 Ekonomin är god. Sällskapet hade 70 betalande medlemmar under 2012, vilket 

är glädjande. Lisbeth S redogjorde för 2012 års resultat- och balansräkning 

vilken styrelsen godkände för överlämnande till revisorerna. 

 

§5 Kenneth redogjorde för sitt arbete med antologin. Han håller just nu på med 

redaktionsarbetet och han räknar med att vara klar till Bokmässan i september. 

Om sällskapet kommer att få 50 000 kr även från Hvitfeldtska stiftelsen tror han 

att pengarna ska räcka till en upplaga på 7-800 exemplar. 

 Att översätta hela antologin till tyska är ett framtidsprojekt. 

 Kenneth efterlyser förslag till bokomslag. 

 Styrelsen är mycket tacksam för det arbete och engagemang som Kenneth lägger 

ner på arbetet med antologin. 

 

§6 Lisbeth H uppdaterar hemsidan allteftersom nytt material finns. 



§7 Bok- och Biblioteksmässan är 26-29 sept 2013. Tack vare ordf Bertil Falck 

kommer vi även detta år att kunna delta på mässan kostnadsfritt. Styrelsen är 

mycket tacksam för detta.  

 Styrelsen ber Kenneth presentera antologin på DELS-scenen och Monica att 

fundera på ett passande framförande utifrån sin professionalitet.  

  

§8 Beslut om årsmöte söndagen den 28 april kl 15.00 i Folkets Hus, 

Hällevadsholm. 

 Förmodligen är det tipspromenad denna söndag i Folketshusföreningens regi 

och vår fråga är om temat på frågorna kan vara Thomas Thorild. Bengt 

undersöker detta. 

 Lisbeth H skriver kallelse och Bertil skriver ett personligt brev till 

medlemmarna. 

 Lisbeth H hade skrivit förslag till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

Styrelsen godkände dessa.  

 Lisbeth H ansvarar för utskicket till medlemmarna. 

 Kenneth presenterar antologin på årsmötet och meddelar Lisbeth H lämplig 

rubrik. 

 

§9 Styrelsen beslutar att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2014,  

dvs 100 kr/person. 

 

  

 §10 Övriga frågor:  

-Kenneth tar upp frågan om huruvida  tyskar skulle kunna bli  medlemmar i 

sällskapet.  

- Det har kommit en inbjudan från Herr Niels D Muller, Neuenkirchen,  där han 

inbjuder tre styrelsemedlemmar till att närvara vid invigningen av en Thomas 

Thorild utställning den 18 april (Thorilds 254 födelsedag). Intresserade av resan 

meddelar Bertil så snart som möjligt. 

-Styrelsen föreslår att Monica ska fundera på att hålla en föreläsning, ev på 

Bohusläns museum, någon gång under verksamhetsåret. Bertil hör om 

Föreningen Norden skulle vilja var med i projektet. 

 

§11 Bertil tackade för ett trevligt styrelsemöte och förklarade mötet avslutat. Nästa 

gång styrelsen träffas är på årsmötet 28 april. 

 

 

 

 

______________________________ 
Bertil Falck, ordf 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Lisbeth Hedlund, sekr 


