
 
 
Thomas Thorild sällskapet 
 
 
Styrelsemöte den 27 nov. 2008 på Bohus Expo, Håby 
 
Närvarande: Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson, Rose-Marie Tuimala, Bertil Falck, Kenneth 
Gustafsson samt Lisbeth Hedlund 
 
§1 Birgitta hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat 
 
§ 2 Dagordningen godkändes 
 
§ 3 Det beslutades att hålla årsmöte söndagen den 15 mars kl 15.00 i Folkets 
 Hus, Hällevadsholm. Birgitta bokar lokalen 
§ 4 Birgitta ansvarar för att medlemsbrev med inbetalningskort för årsavgiften 
 för 2009 skickas till samtliga medlemmar. Birgitta sponsrar kostnaden för 
 frimärken. 
§ 5 Lisbeth H kontaktar valberedningen. Heidi, Tomas och Rose-Marie 
 har meddelat att de ställer sina platser till förfogande. Nya namn att förslå 
 valberedningen är Ellen Mattsson, Lena Skoglund, Ingrid Sörqvist och Maria 
 Tuimala. 
§ 6 8 mars är det internationella kvinnodagen och det beslutades att Birgitta och 
 Kenneth skriver en krönika utifrån Thorilds människosyn. 
 Förhoppningsvis blir krönikan publicerad i flera tidningar. 
 
§ 7 Birgitta och Kenneth redogjorde för planerna inför den 14 april då seminarier 
 om Thorild ska hållas i Kungälv. Horace Engdal, Martin Bagge, Tomas Forser 
 samt Gunnar D Hansson är vidtalade. Kenneth äskar medel från Kungälvs 
 kulturförvaltning och Birgitta söker bidrag från Thordénstiftelsen till 
 arrangemanget. 
 
§ 8 16-18 april kommer gäster från Greifswald till firandet av Thorilds födelse. Jan-
 Olof Karlsson håller i programmet. Lisbeth H och Birgitta ska träffa Jan-Olof  
 och finslipa programmet. 
§ 9 Styrelsen önskar få information av Gunnar S om hur ansvaret för hemsidan kan 
 organiseras  
 
§10 Kassören informerade om att det finns 3 493 kr på bankkontot 
 
§ 11 Inför årsmötet lämnar kassören bokföringen till revisorerna Sven Börjesson och 
 Margareta Andersson. Lisbeth H ansvarar för att kopior på protokollen från   
 styrelsemötena skickas med. 



§ 12 Lisbeth S har träffat Lukas Arons. Han undrar hur styrelsen tänker om texter på 
 hans stenarbeten på Thorildsplatsen i Hällevadsholm.  Till nästa styrelsemöte 
 tänker var och en på ord/sekvenser som symboliserar Thorilds författarskap och 
 som skulle kunna stå på någon/några av stenarna. 
 
§ 13 Rose-Marie undrar vad som händer med stenen på Blåsupp. Ingen hade ett bra 
 svar på frågan då det är Jan-Olof Karlsson som håller i det arbetet. 
 
§ 14 Kommande styrelsemöten: 
 onsdag 22 januari -09 kl 16.30 på Forum, Munkedal  
 söndag 15 mars -09 kl 15.00 årsmöte och konstituerande styrelsemöte, Folkets 
Hus i  Hällevadsholm 
 Torsdag 2 april -09 kl 17.00 på Forum, Munkedal 
 Lisbeth H bokar lokal på Forum. 
 
§15 Mötet avslutades med en god middag som alla tackade Bertil Falck för. 
 
 
Skulestad den 11 december 2008 
 
 
Lisbeth Hedlund   Birgitta Gedda 
sekreterare    ordförande 


