Thomas Thorild Sällskapet

Styrelsemöte 19.8.2015, kl 17.00, Bohusläns museum, Uddevalla, Spisrummet.
Närvarande: Bertil Falck, Kenneth Gustafsson, Lisbeth Sifvertsson, Ulrika Björklund, Britt
Nordberg och Eva Högmark
Adjungerad: Alf Sifversson
•

Bertil hälsade oss välkomna och dagordningen godkändes.

•

Föregående protokoll lades till handlingarna

•

Bertil tar kontakt med Jan-Olof Karlsson angående Arenadagarna. Bertil har ett förslag om
Thomas Thorild-dag i Hällevadsholm, förslag att föreningarna medverkar till
arrangemanget. Dag och tid bestäms senare, oktober-november.

•

Bokmässan:
DELS-scenen, Andreas Önnerfors, Hur skulle Thomas Thorild se på världen idag? Torsdag
24.9, kl 14.30.
Kenneth Gustafsson, Det gift som konungar dricka. Söndag 27.9, kl 12.30.
Eva gör affischer/information om föredragandena på DELS-scenen. Ska undersöka om det
finns affischer fler affischer.
Ta kontakt med Jan-Olof Karlsson med förfrågan om han har kort som föreningen kan
använda i montern.
Schema i montern, kontakta Eva som gör ett schema för dagarna på bokmässan.

•
•

•

Ekonomi och medlemsantal.
Ekonomin är god, kontot är 40 389 kronor.
Kennet Gustafssons nya bok beslöts inköpa, 10 exemplar som ska delas ut till styrelsen. Pris
140 kronor.
Ett arvode till Greifswalds Gospel Kombinat på 1 000 kronor delades ut på deras konsert i
Fiskebo.
Medlemsantal är 49 stycken.

•

Övriga frågor
Alf och Lisbeth Sifversson berättade om Gospelkörens besök i Munkedal. Alf och Jan-Olof
tog emot dem. Boendet ordnades av sportklubben och privata initiativ. Alf och Lisbeth
ordnade med middag för gästerna. Konserter hölls i Uddevalla museum, Foss kyrka,
Fjällbacka kyrka, Strömstad, med workshop med Strömstad Gospel, Fiskebo
Hembygdsgård. Kommunen stod för förtäring efter konserten. Föreningarna i
Hällevadsholm ställde upp och gjorde en insats för att allt skulle fungera.

Blåsorkestern under ledning av Hans Bjermqvist åker till Greifswald våren 2016.
Förslag att medverka i litteraturtidskriften Parnass med Thomas Thorild-tema. En
arbetsgrupp med Britt, Kenneth och Eva ska arbeta vidare med förslaget.
•

Nästa styrelsemöte är 2.12.2015, kl 17.00, Bohusläns museum.

•

Bertil avslutade mötet.

Bertil Falck
Ordförande

Eva Högmark
Sekreterare

