PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET FÖR SONJA ÅKESSON SÄLLSKAPET
LÖRDAG 1 JULI 2017 I HAVDHEMS SKOLA PÅ GOTLAND
Mötet inleddes med ett uppskattat program med dikter framförda av Andreas Marmbrandt och
Elisabet Palo inför en publik på ca 30 personer.
Vid årsmötesförhandlingarna därefter var ett knappt tjugotal medlemmar närvarande.
§ 1 Mötet öppnades av ordföranden i sällskapet, Christina Nilsson.
§ 2 Anna Säve-Söderbergh valdes till ordförande för mötet och Agneta Berg till sekreterare.
§ 3 Mötet ansågs behörigt utlyst genom utskick till medlemmarna i april, till olika grupper på
Facebook och genom annons i lokalpressen.
§ 4 Till justerare valdes Mikael Holmberg och Peter Lihuvudh.
§ 5 Verksamhetsberättelsen föredrogs. Gunilla Forsén berättade att bussutflykten med de andra
litterära sällskapen på ön varit mycket trevlig och uppskattad. Antalet medlemmar har minskat
en del, och det är svårt att rekrytera yngre människor. Andreas Marmbrandt är på gång med att
få fram en Facebook-grupp för sällskapet, vilket kan vara en bra kontaktyta även med yngre
personer.
§ 6 Den ekonomiska berättelsen föredrogs. Behållningen är 26.434 kronor. Böckerna ”Vara Vit
Mans Slav” och bokstöden i plåt är betalda. Resultatet för 2016 är 12.658 kronor. Det
tillfredsställande ekonomiska läget beror mest på bidraget från Svenska Akademien från 2015 i
samband med firandet av Sonja Åkessons 90-årsdag och ett bidrag från DBW förra året. Det
behövs verkligen fler medlemmar.
§ 7 Revisionsberättelsen lästes upp av Christer Lundin. Protokoll och sammanställningen av
räkenskaper, som gjorts av Mikael Holmberg, har granskats och befunnits i god ordning och
mötet rekommenderades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 8 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2016.
§ 9 Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad, 150 kronor/medlem också för år 2018.
§ 10 Följande personer valdes till styrelsen:
Ordförande: Christina Nilsson på 1 år
Andreas Marmbrandt och Elisabet Palo på 2 år
(Övriga ledamöter är valda för ytterligare 1 år, nämligen Gunilla Forsén,
Anna Säve-Söderbergh, Agneta Berg, Björn Håkanson och Manni Kössler)
§ 11 Till revisorer valdes:
Torsten Daun, nyval på 1 år, och Gunnar Carlsson, omval på 1 år.
§ 12 Till valberedning valdes:
Christer Boberg och Synnöve Gahrén, båda omval på 1 år.
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§ 13 Sällskapets kommande verksamhet: Christina Nilsson planerar att delta i Bokmässan i
Göteborg delvis på egen bekostnad och delvis inom sitt arbete som bibliotekarie. Sällskapet får
använda sig av De litterära sällskapets monter mot en låg kostnad, 500 kr, och får också hålla i
en kort programpunkt. - Det har ju varit diskussioner om eventuell bojkott av mässan pga att
tidskriften Nya Tider också deltar, och en alternativ mässa planeras av den
anledningen, men styrelsen har valt en pragmatisk linje, eftersom Christina Nilsson ändå skulle
delta i den ordinarie bokmässan.
Elisabet Palo äger en DVD med en föreställning av collagedikten ”Pris”. Eventuellt skulle den
kunna visas på Burgsviks bibliotek under hösten 2017.
Kanske kunde något samarrangemang med Lars Gullin Sällskapet anordnas med musik av
Gullin och jazzartade tonsättningar av Sonjas dikter? Kanske skulle författaren och
jazzmusikern Håkan Andersson i Klintehamn kunna medverka?
Ett program med texter av Sonja Åkesson och två andra poeter, som har släktskap med henne,
nämligen Kristina Lugn och Bodil Malmsten, skulle kanske kunna bli verklighet enligt ett
förslag av Agneta Berg. Kanske på ABF-scenen i Stockholm?
Manni Kössler berättade om en dramaturg, som skrivit en pjäs, som tar ungefär en timme om
Sonjas liv och texter. Det finns en förhoppning om en föreställning i Stockholm så
småningom.
Agneta Berg berättade om en idé hon hade om en minnesplats i Visby med texter och bilder av
Sonja Åkesson efter modell av Sara Lidman-tunneln framför järnvägsstationen i Umeå.
Tänkbara platser kan t ex vara färjeterminalen eller någonstans i gaturummet.
§ 14 Övriga frågor: Ordföranden Christina Nilsson informerade om att sällskapet kommer att skaffa
ett swishkonto för att underlätta med betalningar i fortsättningen. Det blir inom Nordeabanken. Mikael Holmberg informerade om att man inte behövde ha i-phone för att hantera
swish. Man kan skicka e-mail och tala om vad man betalat för.
§ 15 Deltagarna tackades för många bra synpunkter. Mötet avslutades av Anna Säve-Söderbergh.

……………………………………………….
Anna Säve-Söderbergh, ordförande

…..............................................................
Agneta Berg, sekreterare

….............................................................

….................................................................

Mikael Holmberg, justerare

Peter Lihuvudh , justerare
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