
 
 

Thomas Thorild sällskapet 

 

Protokoll från Thomas Thorild sällskapets årsmöte den 28 april 2013      

Folkets Hus, Hällevadsholm 
Närvarande: 20 medlemmar  

 

§1  Ordförande Bertil Falck hälsade välkommen och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§2 Till mötesordf valdes Kenneth Gustafson och till sekreterare Lisbeth Hedlund. 

 

§3 Till att justera protokollet valdes Alf Sifversson och Björn Jacobson. 

 

§4 Dagordningen godkändes 

 

§5 Kallelse till årsmötet har skickats i personliga brev till samtliga medlemmar 

enligt stadgarna. Vidare har det annonserats på egna hemsidan samt DELS 

hemsida och i Bohuslänningens månadskalendarium för föreningsaktiviteter i 

Munkedals kommun. 

 Mötet godkände att kallelse skett på rätt sätt. 

 

§6 Verksamhetsberättelsen, som samtliga medlemmar fått i kallelsen till årsmötet, 

lades till handlingarna utan kommentarer. 

 Kassör Lisbeth Sifversson redogjorde för balans- och resultatrapporten samt 

läste revisorernas berättelse. Även dessa lades till handlingarna. 

 

§7  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012. 

 

§8 Lisbeth Hedlund presenterade 2013 års verksamhetsplan inklusive budget. 

Förste bibliotekarie i Munkedals kommun, Anders Hermansson, informerade 

om att det finns planer på att införa en ”Thorildshörna” på biblioteken i 

Munkedal och Hällevadsholm.  

Verksamhetsplanen godkändes. 

 

§9 Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2014, 100 kr/person. 

 

§10 Bertil Falck valdes enhälligt till sällskapets ordförande för 2013. 

 

§11 Följande styrelseledamöter valdes för en 2-årsperiod: 

 Lisbeth Sifversson, Monica Johansson samt Björn Jacobson. 

 Magnus Pettersson valdes för 1 år (fyllnadsval för Lennart Limberg) 

 Katarina Berg, Lisbeth Hedlund samt Kenneth Gustafson har ett år kvar

 av mandatperioden. 



§12 Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Bengt Carlsson och Britt Nordberg. 

 

§13 Till revisorer valdes Sven Börjesson och Margaretha Andersson samt 

revisorssuppleant Ingrid Sörqvist. 

 

§14 Till valberedning valdes Eva Högmark, sammankallande, Leif Svensson samt 

Ingemar Thorsson. 

 

§15 Övriga frågor 

 Sällskapet samt representanter från Munkedals kommun var inbjudna till 

invigningen av en permanent Thomas Thorild-utställning i Neuenkirchen 

den 18 april 2013.  Vi fick en informativ rapport från denna resa som 

uppskattades mycket. Det finns mycket att läsa om besöket på 

Munkedals hemsida. Munkedals kommun har bjudit in representanter 

från Neuenkirchen till april månad 2014. 

 Bertil informerade om att en vigsel nyligen ägt rum på Thorildsplatsen i 

Hällevadsholm. 

 Den 14 april var det en föreläsning av Catharina Göransson i Svenneby 

kyrka ”Om det heliga i bildkonsten –sett från sidan” med Thomas 

Thorild som tema. 

 Lisbeth H informerade om att Litteraturens vänner i Skåne önskar göra 

ett studiebesök i Hällevadsholm i september för att få information om 

Thorild. 

 Britt Nordberg, ansvarig utgivare för tidskriften Zenit, har i senaste 

numret infört bilder från Thorildsplatsen och dikter av Thorild. 

 

§16 Kenneth överlämnade ”ordförandeklubban” till Bertil som tackade för 

förtroendet att få leda sällskapet ytterligare ett år. 

Birgitta Gedda, som avsagt sig styrelseuppdraget, tackades för det stora  

engagemang hon visat i  styrelsearbetet med en blomma. 

Kenneth tackades också med en blomma för det fantastiska arbete han gör för 

sällskapet samt som tack för dagens ordförandeuppdrag. 

Även Lennart Limberg kommer att avtackas med blommor. 

 

§17 Bertil förklarade mötet avslutat. 

  

 

Efter kaffepausen berättade Kenneth om den antologi som han nu är inne i slutarbetet med. 

Målet är att den ska vara klar till Bok- och biblioteksmässan i september. 

 

 

Hällevadsholm den 2 maj 2013 

 

 

___________________________ _____________________________ 
Kenneth Gustfson, ordf  Lisbeth Hedlund,sekr 

 

 

___________________________ ______________________________  
Alf Sifversson, justerare  Björn Jacobson, justerare  


