Thomas Thorild sällskapet

Styrelsemöte den 1 sept 2008 i Kommunhuset, Munkedal
Närvarande: Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson, Gunnar Sudow, Kenneth Gustavsson,
Bertil Falck samt Lisbeth Hedlund
Ingrid Sörqvist, repr för Hällevadsholmsbygden, var inbjuden att närvara vid mötet.
Kultursekreterare Jan-Olof Karlsson och kommunstyrelsens ordförande Alf Sifversson var
också närvarande på mötet.
§1

Birgitta hälsade välkommen och meddelade att hon bjudit in de tre konstnärerna
som utarbetat förslag till Thorildsplatsen i Hällevadsholm. Två av dom kom
personligen medan den tredje konstnären hade lämnat sitt förslag/modell till
Birgitta, vilken hon hade med sig.

§2

Efter utomordentliga demonstrationer och förevisningar av resp konstnärs
modell beslutade styrelsen enhälligt att låta uppdraget gå till konstnär
Lukas Arons från Hällevadsholm. Ingrid Sörqvist röstade också för Arons
förslag/modell.

§3

Eva Hökmark informerade i stora drag om resan till Neuenkirschen den 1-4 okt
då repr från kommunen samt Thorildssällskapet är inbjudna att vara med
om högtidlighållandet av Thorilds 200-åriga dödsdag. Mera information
kommer.

§4

Kenneth har sedan förra styrelsemötet arbetat med förslag för att
uppmärksamma minnet av Thorilds födelse nästa år i april. Då är det 250 år
sedan Thomas Thorild föddes.
Kenneth har lyckats engagera Horace Engdahl som kan komma till Kungälv den
14 april 2009. Kenneth föreslår att en arbetsgrupp bildas som får till uppgift att
utarbeta ett program för en halvdag med seminarier på Mimers hus i Kungälv.
Beslutades att Birgitta Gedda och Kenneth Gustavsson tillsammans med
repr från Kungälvs kommun och kulturföreningen, KFV, arbetar fram ett
program till den 14 april 2009 i Kungälv.

§5

18-19 april 2009 firas 250 årsminnet av Thorilds födelse i Hällevadsholm,
Munkedals kommun, med inbjudna gäster från Neuenkirschen.
Jan-Olof Karlsson arbetar med program för dessa dagar och styrelsen beslutade
att Lisbeth Hedlund är kontaktperson för Thorildssällskapet inför
förberedelserna.

§6

Vi tittade på hemsidan som Gunnar Sudow, genom kontakter, lyckats arbetat
fram. Hemsidans adress är www.thomasthorild.se . Bertil Falck har sponsrat
utgifterna för uppdraget och avgiften är betald av sällskapet. Jan-Olof föreslog
att det skulle finnas en länk till Munkedals kommun.
Beslutades att på varje styrelsemöte ska ”hemsidan” ha en egen punkt på
dagordningen där vi kan föreslå vad som ska läggas in. Beslutades att Gunnar
tar emot och ansvarar för olika dokument som vi vill ha in på hemsidan.
Den tidigare hemsidan är avslutad.

§7

Den 19 oktober -08 kommer Martin Bagge med ett visprogram med bla texter av
Thomas Thorild till Hällevadsholms Folkets Hus. Programmet ingår i projektet
”Tonerna de går”. Beslutades att Birgitta och Lisbeth arbetar vidare med
ytterligare programpunkter i samband med visaftonen.

§8

Kassör Lisbeth informerade om att vi har 50 medlemmar och 3382.50 kr på
banken samt 389.50 kr i kontanter.

§9

Då vi varit i Greifswald, Neuenkirschen, är det viktigt att vi för ut det vi varit
med om på hemsidan samt i media. Vidare hade Birgitta tankar om att vi borde
aktivera oss i samband med internationella kvinnodagen den 8 mars 2009.

§10

Jan-Olof fortsätter arbetet med Thorildsplatsen i Hällevadsholm samt med
planerna att ställa i ordning minnestenen vid Blåsupp.

§11

Beslutades att Birgitta förbereder ett tal att hålla vid besöket i Greifswald.

§12

Mötet avslutades och nästa styrelsemöte är den 19 okt klockan 15.00 i samband
med visaftonen i Hällevadsholms Folkets Hus.
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