
 
 
Thomas Thorild sällskapet 
 
Styrelsemöte den 13 juli 2009  hos Lisbeth Hedlund 
Närvarande: Birgitta Gedda, Bertil Falck, Kenneth Gustafson, Lotta Toreld, Ellen Mattson,  
Lena Skoglund,  Lisbeth Sifversson och Lisbeth Hedlund. 
 
Mötet började med ett besök på Toröd där Thorild bodde en tid under sin barndom. 
 
§1 Birgitta hälsade välkommen och dagordningen godkändes. 
 
§2 Vi gick igenom föregående protokoll. 
 
§3 Mötets huvudpunkt var organisationen inför Bokmässan. 
 - Sällskapet kommer att  representeras genom två med  framträdanden på DELS-
 scenen. Där Tomas Forser talar om ”Kritikern Thorild” den 25.9.09 kl. 9.30-
9.45  och Kenneth Gustafson  om ”Den litterära fejden mellan Thorild och Kjellgren” 
 den 27.9.09 kl. 12.30-12.45 
 - Lisa och Lisbeth ansvarar för bord och stolar, vykortshållare och ev matta till 
 montern 
 - Birgitta och Bertil ansvarar för kontakten med mässan vad gäller eluttag, 
 nätuppkoppling, lampor etc 
 - Kenneth ansvarar för affisch till montern 
 - Birgitta och Lisbeth H formulerar ett informationsblad blad med 
 inbetalningskort  
 - Lisbeth H, Kenneth, Birgitta och Ellen bygger montern den 23 sept
 - Lotta ansvarar för att 500 vykort trycks med bild på Thorild samt sällskapets 
 hemsidas adress på baksidan 
 - Kenneth skriver klart informationsbladet om Thorild och ansvarar för att 500 
 st. trycks upp 
 - Bertil köper in ”Att följa ögonblicken”, pocketupplagan 100-150 st.  
 
§4 Ingemar Ekstorm, ansvarig för sällskapets hemsida, presenterades för styrelsen. 
 Han erbjuds att köpa programvara för ca 6000 kr 
 Kostnad för Webbhotellet är 159 kr per månad. 
  
§5 Maila till Ingemar om ev ändringar som ska göras på hemsidan. Hans adress är 
 Ingemar.ekstorm@o.lrf.se  
 
§6 Birgitta har ny mailadress: birgitta.gedda@gmail.com  
 Lisbeth H har nytt mobilnummer: 0709 309201 
 



§7 Lisa rapporterade att sällskapet har 55 betalande medlemmar och i kassan 
 finns 16895 kr. Flera medlemmar från 2008 har ej betalt för 2009. Hur ska vi 
 påminna om betalning? Hur gör vi med medlemmar som betalar sent på året? Är 
 avgiften för innevarande år eller för året som kommer? Frågor att fundera över! 
 
§8 Höstens aktivitet för medlemmar och övriga intresserade blir  
 söndagen den 15 nov 2009. Var, innehåll och tidpunkt funderar var och en på till 
 nästa möte som blir den 7 sept kl 17.00 i Uddevalla. Ellen ansvarar för plats och 
 fika.  
 
§9 Mötet avslutades. 
 
 
 
Birgitta Gedda  Lisbeth Hedlund 
Ordförande   sekreterare 


