Thomas Thorild sällskapet
Konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet den 27 mars 2011
i Hällevadsholm
Närvarande: Bertil Falck, Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson, Kenneth Gustafson,
Lennart Limberg, Lotta Toreld, Bengt Karlsson och Lisbeth Hedlund
§1

Ordförande Bertil Falck hälsade välkommen och dagordningen godkändes.

§2

Mötet valde Birgitta Gedda till vice ordförande, Lisbeth Hedlund till sekreterare och
Lisbeth Sifversson till kassör.

§3

Styrelsemötena undertecknas som tidigare av ordförande och sekreterare.

§4

Till firmatecknare, var för sig, valdes Bertil Falck och Lisbeth Sifversson.

§5

Kenneth informerade om att han har flera kontakter som vill medverka i en antologi om
Thorild, bl a Tomas Forser och Gunnar D Hansson. Han har även kontakter i
Greifswald som lovat höra av sig. Styrelsen är mycket tacksam för det förarbete som
Kenneth gjort och han får allas förtroende att fortsätta med projektet. Birgitta är honom
gärna behjälplig.
Svenska Akademien är intresserad av att sponsra kostnaderna.

§6

Birgitta kommer att ta initiativ till att skriva en enklare årsskrift om Thorilds
författarskap. Den kommer att säljas på Bokmässan. Styrelsen uppskattar detta initiativ.

§7

Ev måste vi trycka upp fler informationsfoldrar om sällskapet och Thorild. Lisbeth H
undersöker vad som finns kvar i lager och kontaktar Kenneth för nytryck om det anses
behövas.

§8

Munkedals kommun anordnar en kulturresa vid två tillfällen i sommar, 3 och 31 juli.
Resan kallas Tidsresan och kommer att ske med buss till olika historiska platser i
kommunen. Det är tänkt att det ska bli ett stopp vid Thorildsplatsen i Hällevadsholm
och vi har fått frågan om någon i styrelsen kan medverka.
Styrelsen ställer sig positiv till att medverka och vi i styrelsen som bor närmast kommer
överens om vem som kommer att vara där. Lisbeth H meddelar Jan-Olof Karlsson.

§9

Vi har en bokad monter på Bok&Biblioteksmässan i sept.

§10

Nästa styrelsemöte är den 17 aug kl 17.00 i kommunhuset Forum i Munkedal. Lisbeth
H bokar lokal.
Hällevadsholm den 5 april 2011
__________________________

___________________________

Bertil Falck, ordf

Lisbeth Hedlund, sekr

