
 
 

Thomas Thorild sällskapet 

 

 

Protokoll från Thomas Thorild sällskapets årsmöte den 27 mars 2011 

Folkets Hus, Hällevadsholm 

 
Närvarande: 22 medlemmar och 5 övriga intresserade 

 

§1  Ordf Birgitta Gedda hälsade välkommen och överlämnade klubban till 

mötesordf Kenneth Gustafson. 

 

§2 Kenneth tackade för förtroendet och Lisbeth Hedlund valdes till mötets 

sekreterare. 

 

§3 Dagordningen godkändes. 

 

§4 Till att justera protokollet valdes Alf Sifversson och Claes Hedlund. 

 

§5 Personlig kallelse till årsmötet har skickats till samtliga medlemmar enligt 

stadgarna samt har datum för årsmötet stått på sällskapets hemsida. 

 Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt. 

 

§6  Verksamhetsberättelsen föredrogs och med tillägg om att Sällskapet deltog i en 

kommunmässa i Kungshamn sommaren 2010 lades den till handlingarna. 

 

§7 Kassör Lisbeth Sivfersson redogjorde för bokslutet och läste revisorernas 

berättelse. Också denna lades till handlingarna. 

 

§8 Efter att mötesdeltagarna hört verksamhetsberättelsen och revisorernas 

berättelse så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

 

§9 Lisbeth H redogjorde för 2011 års verksamhetsplan som mötet godkände. 

 

§10 Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2012 blir oförändrad, 100 kr per 

person. 

 

§11 Birgitta Gedda hade avböjt omval till ordförandeskapet för sällskapet. Bertil 

Falck valdes till ordförande för verksamhetsåret 2011. 

 

 

 



§12 Följande styrelseledamöter valdes för en 2-årsperiod: 

 Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson samt Monica Johansson. 

 Lisbeth Hedlund, Lennart Limberg, Kenneth Gustafson 

 och Ann-Charlotte Toreld har ett år kvar av mandatperioden. 

 

§13 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Bengt Karlsson och Britt Nordberg. 

 

§14 Till revisorer omvaldes Sven Börjesson och Margareta Andersson. Till 

revisorssuppleant valdes Ingrid Sörqvist. 

 

§15 Till valberedning valdes Eva Högmark, sammankallande, Leif Svensson och 

Ellen Mattsson. 

 

§16 Lisbeth Hedlund tackade avgående ordförande Birgitta Gedda för en mycket 

god insats under sällskapets tre första år och överlämnade blommor. 

 Blommor överlämnades också till Ellen Mattsson för hennes insats med sitt 

kunnande i styrelsearbetet.  

 Kenneth Gustafson tackades också med en blomma. Han har under året gett ut 

en ny bok om Thomas Thorild och han ställer alltid upp för sällskapet i officiella 

sammanhang med framföranden av olika slag. 

 

§17 Kenneth överlämnade odförandeklubban till Bertil Falck som tackade för 

förtroendet och förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade. 

 

 

Årsmötesdeltagarna fick därefter lyssna till Kenneth som kåserade över Thorilds dikt Harmen. 

Folkets Husföreningens cafédamer serverade våfflor och kaffe till 

självkostnadspris vilket uppskattades mycket. 

 

 

Hällevadsholm den 5 april 2011 

 

 

__________________________ __________________________ 
Kenneth Gustafson, ordf  Lisbeth Hedlund, sekr 
 
 
 

 
 
 
___________________________________ ____________________________________ 
Alf Sifversson, justerare  Claes Hedlund, justerare 

 

 


