Thomas Thorild sällskapet

Verksamhetsberättelse fär Thomas Thorild sällskapet Verksamhetsåret 2014
Sällskapet har som syfte att sprida kunskap om Thomas Thorilds person och hans skrifter
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv genom seminarier, studiecirklar och föreläsningar.
Följande personer har ingått i styrelsen:
Bertil Falck,ordförande
Monica Johansson, v ordförande
Eva Högmark, sekreterare
Lisbeth Sifversson, kassör
Kenneth Gustafson
Björn Jacobsson
Ulrika Björklund

Suppleanter: Britt Nordberg
Bengt Karsson
Magnus Ängsal
Valberedning: Alf Sifversson
Lisberth Hedlund
Revisorer: Sven Börjesson
Margareta Andersson
Ingrid Sörqvist, suppleant

Förutom årsmötet med konstituerande möte har styrelsen haft två protokollförda möten
under verksamhetsåret och 62 medlemmar.
Förenings ekonomi är stabil och intäkterna kommer från medlemsavgifter och
bokförsäljning.
Samarbetet med olika offentliga verksamheter såsom Munkedals kommun, Bohusläns
museum och Hällevadsholms samhällsförening och Folketshusförening har fortsatt som
tidigare.
I april fick Munkedals kommun besök från Greifswald/Neuenkirchen och Czlopa. Czlopa
är en vänort till Greifswald. Gruppen som kom besökte Hällevadsholms skola, Thomas
Thorildplatsen med Lukas Arons konstverk. Gruppen besökte även Lökeberg och
Ramsvik. Två middagar med musik på Hensbacka där representanter både från
kommunen och sällskapet deltog. I mötet med kommunrepresentanter och Thomas

Thorild sällskapet framfördes önskemål om ett bredare samarbete mellan de besökande,
Munkedals kommun och Thomas Thorild sällskapet. Ett utbyte och samarbete med
musikskolor planerades.
Sällskapet deltog på Bokmässan med egen monter och styrelsemedlemmarna hjälptes åt
att vara i montern. Det är av stor vikt att sällskapet fortsätter att vara representerad på
Bok- och biblioteksmässan. Där knyts kontakter, samt säljs böcker och informeras om
Thorild.
På de litterära sällskapets scen höll Kristina Nordström, idéhisotriker från Stockholm,
föreläsning utifrån sin avhandling, Thorild - det sanna snillet.
På sällskapets hemsida, www.thomasthorild.se, finns information om aktuella
arrangemang, protokoll och bilder.
Styrelsen tackar för förtroendet för året som gått och ser fram emot. ett nytt aktivt
verksamhetsår.
Hällevadsholm april 2015
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