
 
 
Thomas Thorild sällskapet 
 
 
 

Protokoll från Thomas Thorild sällskapets årsmöte den 15 mars 
 i Folkets Hus, Hällevadsholm. 

Närvarande: 25 medlemmar 
 
 
§ 1 Ordförande Birgitta Gedda hälsade samtliga välkomna till Thoomas Thorild 
 sällskapets första årsmöte sedan bildandet. 
 
§2 Till mötesordförande valdes Claes Hedlund och till mötessekreterare valdes 
 Lisbeth Hedlund.   
 
§3 Till att justera protokollet valdes Barbro Falck och Henry Bäckström. 
 
§4 Personlig kallelse till årsmötet har skickats till medlemmarna enligt stadgarna. 
 Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt. 
 
§5 Verksamhetsberättelsen hade också skickats till medlemmarna i förväg.  
 Ordförande Birgitta Gedda redogjorde för styrelsearbetet och aktiviteter som 
 skett under året. Birgitta poängterade det goda samarbetet sällskapet haft med 
 Munkedals kommun genom kultursekreterare Jan-Olof Karlsson. 
 Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 
 Lisbeth Sifversson, kassör i sällskapet, redogjorde för inkomster och utgifter 
 som sällskapet haft under året samt läste revisorernas berättelse som också lades 
 till handlingarna. 
 
§6 Mötesdeltagarna beviljade styrelsen ansvarsfrihet  för verksamhetsåret 2008. 
 
§7 Ordf. Birgitta Gedda  presenterade förslaget till verksamhetsplan och förklarade 
 styrelsens intentioner för kommande verksamhetsår. Mötet godkände planen. 
 
§8 Mötet beslutade att medlemsavgiften för  2009 och 2010 är 100 kr. 
 
§9 Birgitta Gedda omvaldes till sällskapets ordförande för 2009. 
 
§10 Till styrelseledamöter valdes följande 
 Lisbeth Sifversson 2 år 
 Bertil Falck  2 år 
 Ellen Mattson 2 år 



 
 Fyllnadsval för Gunnar Sudow och Heidi Carlsson Asplund som avsagt sig 
 uppdraget i styrelsen men hade 1 år kvar.  
 Ann-Charlotte Toreld 1år 
 Lena Skoglund 1år 
 Lisbeth Hedlund och Kenneth Gustavsson har 1 år kvar eftersom de valdes på 
 2 år vid bildandet av sällskapet. 
 
§11 Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Monica Johansson, Kungälv, och  
 Bengt Karlsson, Hällevadsholm 
 
§12 Till revisor omvaldes Margareta Andersson på 2 år  och Sven Börjesson kvarstår  
 på 1 år. Till revisorssuppleant på ett år valdes Ingrid Sörqvist. 
 
§13 Valberedningen omvaldes och består av Eva Högmark, sammankallande, Leif 
 Svensson och Marianne Kristensson. 
 
§14 Orförande Birgitta Gedda informerade om kommande aktiviteter i samband med 
 högtidlighållandet av 250-årsminnet av Thomas Thorilds födelse. 
 Den 14 april 2009  hålls ett symposium i Kungälv med bl a Horace Engdal som 
 gästföreläsare. 16-18 april 2009 kommer gäster från Tyskland och Polen. 
 Munkedals kommun står för värdskapet men Thomas Thorild sällskapet är 
 delaktig i aktiviteterna. Lördagen den 18 april kommer Thorildsplatsen i 
 Hällevadsholm att invigas samt en konsert i kyrkan att anordnas. Programmet 
 kommer att annonseras i dagspressen. 
 
§15 Mötesordförande förklarade mötet avslutat och överlämnade ordet till Birgitta 
 Gedda som tackade för fortsatt förtroende. Birgitta tackade de avgående 
 styrelseledamöterna Gunnar och Heidi med en blomma. 
 
 
 Hällevadsholm den 16 mars 2009 
   
 ___________________________ ____________________________ 
 Claes Hedlund, ordförande  Lisbeth Hedlund, sekreterare 
 

 
  
 ____________________________ _____________________________ 
 Barbro Falck, justerare  Henry Bäckström, justerare 
 

 
 
 
 
 
 


