
 
 
Thomas Thorild sällskapet 
 
 
Styrelsemöte den 22 januari 2009, Forum, Munkedal 
 
Närvarande: Birgitta Gedda, Kenneth Gustavsson, Bertil Falck och Lisbeth Hedlund 
 
§1 Birgitta hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat 
 
§2 Dagordningen godkändes med tillägg på övriga frågor 
 
§3 Föregående protokoll kommenterades enligt följande; Styrelsen beslutar att 
 föreslå årsmötet fortsatt årsavgift på 100 kr per person. Inbetalningskort skickas 
 samtidigt med kallelse till årsmötet den 15 mars i Hällevadsholms Folkets hus. 
 Lisbeth H informerar valberedningen om ytterligare förslag till 
 styrelseledamöter, Karl-Axel Wikström, Verna Rydén och Margareta Nilsson. 
  
§4 Kenneth informerar om symposiet den 14 april i Kungälv. Han presenterade ett 
 mycket bra program. Kenneth har informerat Thorildsskolan och hoppas att 
 ungdomarna kommer. Styrelsen beslutade en inträdesavgift på 60 kr per person 
 men fri entré för skolungdomar. Viktigt att symposiet marknadsförs så mycket 
 som möjligt. Program och affischer tar Kenneth med till årsmötet samt ser 
 Birgitta till att det kommer in på hemsidan under aktuellt. Birgitta informerar 
 SPF och PRO i Munkedals kommun om symposiet. 
 
§5 Birgitta och Lisbeth lämnar information om planerna för besöket från Polen och 
 Greifswald den 16-18 april. Jan-Olof Karlsson ska träffa markägaren på Blåsupp 
 för att skriva ett avtal på 10 år om att ställa i ordning parkeringsplats för 3 bilar 
 samt en informationstavla som Bohusläns museum ska göra. Styrelsen beslutar 
 att Birgitta inviger skylten. Sällskapet tar på sig ansvaret för sommarens skötsel 
 vid stenen när det gäller blommor och att det ser rent och snyggt ut. Programmet 
 är gediget och den 18 april då själva invigningen av Thorildsplatsen ska ske i 
 Hällevadsholm är svår att planera i dagsläget då det är ovisst hur många gäster 
 som kommer och vilka programpunkter de står för. Styrelsen föreslår att 
 Kenneth Gustafsson håller i seminariet i Folkets hus och att det ska vara högst 
 40 min långt. Skolans personal i Hällevadsholm är informerade och kommer att 
 arbeta med temat Thorild för att göra en utställning som ska visas i samband 
 med invigningen. Lisbeth meddelar Jan-Olof styrelsens synpunkter och föreslår 
 förändringar i tidsschemat. Lisbeth har fått ja från Arwidssons Livs om att 
 sponsra korv med tillbehör för 150 personer. Lisbeth ska också höra med Shell. 
 Lisbeth och Birgitta har skrivit ett brev till företagarna i Hällevadsholmsbygden 
 om sponsring till evenemanget. Birgitta har ansökt om pengar från 



 Thordénstiftelsen. Styrelsen är välkommen att delta i de olika programpunkterna 
 och måltiderna. Nästa informationsmöte med Jan-Olof  är den 5 febr. Till 
 årsmötet den 15 mars hoppas vi att det mesta är helt klart och att nya styrelsen 
 kan informeras. 
 
§6 Konstnären Lukas Arons ville ha förslag på ev inskriptioner i stenbänkarna. 
 Styrelsen förslår grundsanningen och de tre lagarna från En kritik över kritiker. 
 Thorilds kända devis Tänka fritt är stort men tänka rätt är större föreslår 
 styrelsen som rubrik på den informationstavla som Bohusläns museum ska 
 ansvara för till Thorildsplatsen. Lisbeth informerar Jan-Olof om styrelsens 
 förslag. Thorildsplatsen kommer att invigas av kommunalrådet Alf Sifversson.  
 
§7 Birgitta ska informera Hällevadsholmsskolans elever om Thorild inför deras 
 temaarbete. Birgitta har också varit inbjuden till Munkedals Rotary och 
 informerat om Thorild och hon ska även till Vänersborgs Rotary 18/2.  
 
§8 I verksamhetsplanen för 2009 kommer styrelsen att förslå 4 styrelsemöten per år 
 samt att sällskapet ska vara representerad på Bokmässan. 
 
§9 Lisbeth H ska fråga Ingemar Ekstorm om han kan ta ansvar för sällskapets 
 hemsida. 
 
§10  Mötet avslutades. Nästa möte är i samband med årsmötet den 15 mars.  
 Kallelse kommer.   
 
 
Skulestad den 25 jan -09 
 
 
Lisbeth Hedlund  Birgitta Gedda 
Sekreterare   ordförande 


