Verksamhetsberättelse för Thomas Thorild sällskapet Verksamhetsåret 2010
Sällskapets har som syfte att sprida kunskap om Thomas Thorilds person och hans skrifter utifrån ett
kulturhistoriskt bildningsperspektiv genom seminarier, studiecirklar och föreläsningar.

Följande personer har ingått i styrelsen;
Birgitta Gedda, ordförande
Lisbeth Hedlund, sekreterare
Lisbeth Sifversson, kassör
Ellen Mattsson
Kenneth Gustafson
Bertil Falck
Lennart Limberg
Ann-Charlotte Toreld

Suppleanter:
Monica Johansson
Bengt Karlsson

Valberedning:
Eva Högmark sammankallande
Leif Svensson
Marianne Kristensson

.
Medlemsantalet har ökat under året från 50 till 76 medlemmar.
Styrelsen har haft 5 st protokollförda möten under verksamhetsåret.
Vid årsmötet 14/3-10 invaldes som ny styrelsemedlem Lennart Limberg, f d generalsekreterare
Riksföreningen Sverigekontakt. Han ersätter Lena Skoglund som avsagt sig omval.
Samarbetet med olika offentliga verksamheter sedan tidigare som Munkedals kommun, Bohusläns
museum, Hällevadsholms samhällsförening och Folketshusföreningen är fortsatt aktivt. Utöver detta
har vi haft glädjen att samarbeta med Kungälvs kommun och Kungälvs musei vänner .
Den 27/4-10 hölls en föreläsning om Thomas Thorild som drog et 40-tal åhörare Föreläsare var
Kenneth Gustafson
Vi har återigen haft förmånen att få representera vid 2010 års Bok och Bibliotek mässan i september
Där kunde vi från vår monter, med stöd av, böcker, informationsblad, vykort m.m., informera om
Thomas Thorild och om sällskapet.
Medlemskap i De litterära sällskapens samarbetsnämnd (DELS) har tecknats och en artikel har
publicerats i tidningen Parnass
Vid Bok o Biblioteksmässan hölls ett anförande på DELS scenen initierat av Thomas
Thorildsällskapet Talare var f d justitiekansler och president i Svea Hovrätt, Joan Hirschfeldt.
Under våren 2010 inbjöds medlemmar och andra intresserade till en resa till Greifsvald och
Neuenkirchen. Denna måste tyvärr inställas p g av för få deltagare.

Sällskapet deltog på Kommunmässan i Kungshamn sommaren 2011.
Som resultat av ett samarbete mellan Thomas Thorildsällskapet, Kungälvs kommun och Kungälvs
musie vänner kunde en ny bok om Thomas Thorild färdigställas Thomas Thorild skalden - rebellen
Författare är Kenneth Gustafson
Lisbeth Hedlund har i en friluftsaktivitet delgett elever i Hällevadsholmsskolan och allmänhet genom
en poängpromenad i samarbete med samhällsförening och Folketshusföreningen kunskap om Thomas
Thorild.
Styrelsen tackar för förtroendet för året som gått och ser fram emot ett nytt aktivt verksamhetsår.
Hällevadsholm mars 2011
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