
 
 

Thomas Thorild sällskapet 
 

Styrelsemöte den 17 augusti 2011, Kommunhuset i Munkedal 
 

Närvarande: Bertil Falck, Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson, Kenneth Gustafson,  
Lennart Limberg, Lotta Toreld, Monica Johansson och Lisbeth Hedlund 

 

§1 Ordförande Bertil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 

§2 Efter en presentationsrunda godkändes dagordningen. 

 

§3 Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. 
 

§4 Kenneth informerade om att Bohusläns Hembygdsförbund har utsett hans biografi om 

Thomas Thorild till årets bok. Detta gladde styrelsen och gratulationer framfördes. 
Beslutades att detta ska informeras om på hemsidan. Kenneth  mailar 

hembygdsförbundets motivering till Lisbeth H. 

 

§5 Birgitta har påbörjat arbetet med en lättläst faktablad om Thorild som lagstiftare. Klart 
till nästa års Bokmässa. 

 

§6 Tre anföranden är klara för DELS-scenen.   
Birgitta Gedda på torsdag med titeln Thomas Thorild – den litterära kritikens lagstiftare 

Birgitta Almgren på fredag med titeln Revolutionären Thorild som Stellan Arwidsons 

självbild 
Kenneth Gustafson på söndag med titeln Harmens diktare 

Birgitta Gedda kommer att sätta in sitt anförande i Parnasse. 

 

§7 Försök till samverkan med de litterära sällskapen i Grebbestad resp Strömstad har 
 gjorts utan framgång 

 

§8 Beslutades att försöka arrangera en föreläsning i november månad med Lars Lönnroth. 
Bertil kontaktar Lönnroth. Styrelsen föredrar Bohusläns Museum i Uddevalla som plats 

för evenemanget.  

 

§9 Kenneths arbete med antologin om Thorild pågår och han har många kända namn som 
redan sagt ja till att medverka.  

 

§10 Lisbeth S informerade om ekonomin. Sällskapet har 68 betalande medlemmar och 
25 202 kr på kontot. 

 

§11 Lisbeth H uppdaterar hemsidan. 
 

 

 



§12 Bokmässan 22-25 sept. 

 Lisbeth H fördelar jourdagar i montern utifrån informationen om vilka dagar var och en 

i styrelsen kan medverka. 
 Vidare föreslås priser på de böcker som ska säljas utifrån förra årets mässa. 

 Beslutades att Bertil och Lisbeth ansvarar för att citat från Thorilds samlingar trycks 

upp som väggprydnader. Förslag på citat skickas till Lisbeth H. 
 Lisbeth kontaktar medlemmen Kenth Andreasson och hör om hans intresse för att 

medverka i montern. 

 Beslutades att de som vill bli medlemmar för 2011 betalar halv medlemsavgift,  

dvs 50 kr. 
 

§13 Lotta berättade om den resa hon varit på till Svenska Pommern med bl a besök i 

Neuenkirschen och Greifswald. Hon hade informerat deltagarna och guiden på 
bussresan om Thorild och också ordnat så att det blev ett besök till platsen för Thorilds 

grav där hon la en blomma. Herr Muller har skickat ett tack. Trevligt initiativ av Lotta, 

tycker styrelsen. Lotta skriver om resan på hemsidan. 
 

§14 Bertil kontaktar Jan-Olof Johansson, Munkedals kommun, om att sällskapet är 

intresserad av fortsatt kontakt med Neuenkirschen och Greifswald och vill därför gärna 

medverka vid ev framtida möten. 
 

§15 Bertil kallar till nytt styrelsemöte i samband med den föreläsning som planeras i 

november eller vid annat tillfälle om behov uppstår. 
 

§16 Mötet avslutade med ett tack för gott fika. 

 

 
 

 

 
 

Bertil Falck   Lisbeth Hedlund 

Ordf   sekr 

 
 

 

 
  

  

  

 
   

  


