
 
 
Thomas Thorild sällskapet 
 
 
Styrelsemöte den 8 juni 2009  
Närvarande: Birgitta Gedda, Bertil Falck, Kenneth Gustafson, Lotta Toreld, Ellen Mattson,  
Lena Skoglund, Lisbeth Sifversson och Lisbeth Hedlund. 
 
§1 Birgitta hälsade välkommen och gratulerade Ellen med blommor för Doblouska 
 priset hon fått från Svenska Akademien. 
§2 Dagordningen godkändes 
§3 Kenneth redogjorde för symposiet i Kungälv den 14 april. Evenemanget var 
 mycket lyckat och det kom ca 140 åhörare. De tre föreläsarna, Tomas Forser, 
 Gunnar D Hansson och Horace Engdahl, gav åhörarna en bra bild om Thorilds 
 mångsidighet. Vad gör vi med all den information som föreläsarna gav oss? 
 Beslutades att Kenneth mailar de tre föreläsarna och hör om de kan tänka sig att 
 deras skrivna manus kan läggas ut på vår hemsida eller/och om vi kan få 
 använda underlaget till en kommande minnesskrift. 
§4 Jubileumsdagarna,17-18 april, i Munkedal/Hällevadsholm var också ett mycket 
 lyckat evenemang. Programmet var blandat och det fanns något som kunde 
 passa alla. Våra gäster från Polen och Tyskland var mycket tacksamma och 
 nöjda. Hur kan vi fortsätta kontakten med framför allt deltagarna från 
 Neuenkirschen/Greifswald? 
 Politiker och tjänstemän samt representanter från sällskapet som tillsammans 
 med gästerna deltog i programpunkten ”öppet forum” på fredagen hade många 
 förslag på fortsatt samarbete som t ex ungdomsutbyte, turism, kulturutbyte och 
 arbetslivserfarenhetsutbyte. När det gäller sällskapets fortsatta kontakt får det 
 gälla frågor runt kultur och Thomas Thorild. 
§5 Lisbeth H mailar sällskapets stadgar till Lotta, Ellen och Lena. 
§6 Det är fortfarande problem med hemsidan. Ingemar Ekstorm, som lovat hjälpa 
 sällskapet med hemsidan, har inte lyckats få den kontakt han vill ha med tidigare 
 webbansvarig. Lena Skoglund erbjuder sig att kontakta Gunnar S om problemet. 
 Lisbeth H mailar Lena om Ingemar efter kvällens möte inte fått den kontakt och 
 information som han önskar. 
§7 Ellen påpekar att det är fel att särskriva Thomas Thorild sällskapet. Det är dock 
 ett styrelsebeslut från sällskapets bildande. Frågan kan tas upp igen. 
§8 Birgitta informerade om de sponsorpengar och bidrag som kommit in. 20 000kr 
 till belysning på Thorildsplatsen i Hällevadsholm från syskonen Arwidsson, 
 20 000kr från Svenska Akademien till informationsskylten vid Blåsupp och 
 10 000kr från Thordénstiftelsen att användas till Symposiet i Kungälv och 
 jubileumsdagarna i Munkedal/Hällevadsholm. 
§9 Bertil har reserverat en liten monter på Bokmässan i september. Birgitta har haft 
 kontakt med sällskapen Ebba Lindqvist och Emelie Flygare Karlén och erbjudit 



 dem att dela monter med oss. Men eftersom montern är så liten så är det bra om 
 de avstår vilket de tycks göra eftersom de inte svarat. Vi har erbjudits två tider 
 på DELS-scenen, fredagen kl 9.30-9.45 samt söndagen kl 12.30-12.45. Kenneth 
 och Tomas Forser föreslås göra en presentation av/om Thorild vid dessa 
 tillfällen. Kenneth kontaktar Tomas. Kenneth och Ellen har arbetat fram ett 
 manusförslag till ett minnesblad om Thorild som ska tryckas för att delas ut på 
 mässan. Kenneth skickar manuset till styrelsen för kommentarer. Lisbeth H 
 mailar Barbara från Neuenkirschen om vykort och Lotta undersöker kostnaden 
 för att trycka upp ca 500 st vykort. Bertil köper in ett antal pocketböcker 
 ”Att följa ögonblicken” som vi kan sälja på mässan. 
 Birgitta skriver ett informationsblad om sällskapet som häftas vid ett 
 inbetalningskort för dem som vill bli medlemmar i sällskapet. 
§10 Nästa styrelsemöte är hemma hos Lisbeth H den 13 juli kl 16.00. Då ska vi 
 besöka Toröd där Thorild tillbringade en tid under sin barndom. Ingemar 
 Ekstorm bjuds in till mötet. 
§11 Lisbeth Sifversson ansvarar för medlemsrekryteringen dvs skickar ut 
 inbetalningskort till personer som anmält intresse för medlemskap på hemsidan. 
§12 Ellen tar på sig uppdraget att granska texter som ska läggas ut på hemsidan. 
§13 Birgitta avslutar mötet och Ellen tackar för uppvaktningen. 
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