Thomas Thorild sällskapet

Styrelsemöte den 26 januari 2012, Bohusläns museum, Uddevall
Närvarande: Bertil Falck, Birgitta Gedda, Lisbeth Sifversson, Kenneth Gustafson,
Monica Johansson, Bengt Karlsson, Britt Nordberg och Lisbeth Hedlund

§1

Ordförande Bertil hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Förra protokollet lades till handlingarna.

§4

Laget runt:
- Bertil meddelade att Thomas Thorild postumt fått utmärkelsen ”Årets
Göteborgsrepublikan” av Göteborgs republikanska förening. Det innebär att
sällskapet tilldelas en prissumma på 500 kr samt diplom. Bertil och Kenneth
representerar sällskapet och tar emot priset den 5 februari. Kenneth kommer
då att ha en kortare föreläsning om Thorild.
- Lisbeth meddelade att genom Bertils försorg kommer sällskapet att återigen
finnas med på Bok- och Biblioteksmässan 27-30 september kostnadsfritt.
- Bengt föreslog styrelsen att kommunen ska få sätta samhällets julgran på
Thorildsplatsen i Hällevadsholm kommande jul. Styrelsen hade inget att
erinra emot detta. Lisbeth H skickar protokollsutdrag till tekniska nämnden
och föreslår att granen placeras på Thorildsplatsen.
- Birgitta informerade styrelsen om att hennes anförande på DELS-scenen
kritiserats och därför ska häftet som hon skrivit och utgick ifrån i sitt
anförande redigeras och de exemplar som finns kvar förstöras.
- Kenneth har kommit långt i sitt arbete med antologin om Thorild och hans
författarskap. Nu senast har han haft kontakt med Greifswald och väntar på
material därifrån. Det fortsatta arbetet med ev översättning av tyska texter
samt redigering och tryckkostnader kommer att kräva ekonomiska medel.
Kenneth tror och hoppas att det går att äska pengar från bl a Sv.Akademien.
- Kenneth informerade om att en bokhandel för Vetenskapslitteratur i
Wiesbaden har visat intresse för hans bok; Thomas Thorild rebellen –
skalden. Mycket positivt, tycker styrelsen.

§5

Beslutades att Monica och Birgitta arbetar fram ett informationsmaterial om var
man kan söka kunskap om Thorild. Detta material ska vara klart till Bokmässan.

§6

Kvällens föreläsning, ”Västkustkulturen på Thomas Thorilds tid” med professor
Lars Lönnroth är välannonserad och det är ett samarrangemang med Bohusläns
museum, Föreningen Norden och Humanistiska förbundet. Föreningen Norden
och Humanistiska förbundet sponsrar Lönnroths föreläsningsarvode med 2000
kr vardera.

§7

Vår ekonomi är stabil. Nästan inga utgifter har bokförts och på kontot finns
26 500 kr.
Lisbeth S ska maila ut medlemslistorna till styrelsen.

§8

Hemsidan har uppdaterats med bilder från Bokmässan.

§9

Beslut att ha årsmötet i Hällevadsholm Folkets Hus söndagen den 25 mars
klockan 15.00. Lisbeth H bokar lokalen.
Lisbeth H meddelar valberedningen samt skriver förslag till
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Lisbeth H ansvarar för att kallelse skickas i god tid till samtliga medlemmar.
Var och en måste tänka till vad gäller program utöver årsmötesförhandlingarna.

§10

Beslut att förslå årsmötet oförändrad medlemsavgift, dvs 100 kr/person

§11

Beslut att Birgitta ansvarar för planteringar och ordning vid Thorildsstenen på
Blåsopp och Thorildsplatsen i Hällevadsholm. Lisbeth H har meddelat Jan-Olof
Karlsson på kommunen att stenbänkarna på Thorildsplatsen behöver tvättas.

§12

Munkedals kommun anordnar till sommaren två ”Tidsresor” till historiska
platser och denna sommar kommer resenärerna att få underhållning av Martin
Bagge på Thorildsplatsen. Då är det önskvärt att någon av oss i styrelsen finns
på plats för att informera om Thorild. Preliminära datum är 1juli och 29 juli.

§13

En förfrågan har kommit om vårt intresse för att medverka på DELS-scenen
under Bokmässan. Bertil frågar Lars Lönnroth och styrelsen hoppas på Lennart
Limberg och Britt Nordberg. Finns det fler/andra förslag?? Kontakta Lisbeth H
som har till uppgift att anmäla vårt deltagande.

§14

Bertil tackade för idag och förklarade mötet avslutat.

Hällevadsholm den 8 februari 2012

______________________________

________________________________

Bertil Falck

Lisbeth Hedlund

