Sonja Åkesson sällskapets verksamhetsberättelse 2012/2013
Årsmötet 2012 arrangerades lördag den 7 juli som brukligt är i Sonjas park i
Havdhem på Gotland. Mötet inleddes med att Liv Stenström spelade och läste
dikter av Sonja Åkesson i ett finstämt arrangemang. Efter kaffeservering av
Selenekollektivet och sällskapets försäljning genomfördes själva årsmötet.
Till ny styrelse för verksamhetsåret 2012-2013 valdes Eva Georgson, Vera Pärli,
Lena Bellander, Mikael Holmberg, Christina Nilsson och Bert Alvengren. Anna
Säve-Söderberg och Gunilla Forsén valdes in som nya ledamöter i styrelsen.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem styrelsemöten varav två på
hösten och tre under våren. Ett styrelsemöte har genomförts i Stockholm och
de övriga på Gotland då de flesta ledamöterna bor på ön.
Styrelsen har under verksamhetsåret koncentrerat sitt arbete på att bygga upp
en ny hemsida för sällskapet med bl a information om Sonja Åkessons
författarskap, om styrelsens arbete och om genomförda men även kommande
arrangemang på Gotland och övriga Sverige.
Man har även arbetat för att inom styrelsen strukturera upp arbetet och
fördela ansvarsområden mellan sig, uppdaterat medlemsmatrikeln och arbetat
för att få fler medlemmar och därmed öka intäkterna för att kunna ordna fler
program i syfte att sprida kännedom om författaren.
Under hösten 2012 och våren 2013 har ett medlemsutskick skickats ut med
information om den nya styrelsen och om sällskapet, kallelse till årsmötet och
inbetalningskort för medlemsavgiften. Glädjande nog gav höstens utskick
resultat och medlemsantalet ökade markant.
Sällskapet har deltagit i, och även arrangerat själva, ett antal program i Sonja
Åkessons anda under verksamhetsåret. 23-24 mars deltog sällskapet i ”Gotlands
bokmässa” på Almedalsbiblioteket i Visby. Sällskapet hade bokförsäljning,
informerade om föreningen och ordnade en uppskattad poesiuppläsning med
Ellinor Bergfasth.
Den 11 april fick sällskapet möjlighet att tillsammans med Stockholms stadsbibliotek presentera en helkväll kring Sonja Åkesson. För en publik på närmare
200 åhörare uppträdde författaren och musikern Gunnar Edander. Författaren
och journalisten Gunilla Boethius berättade bl a om Sonjas uppväxt och poeten
och litteraturkritikern Björn Håkansson gav en analys av Sonjas tidiga diktning.
Författaren P. C. Jersild berättade personliga minnen och Babben Larsson
avslutade kvällen med att berätta vad Sonja Åkessons texter har betytt för
henne och läste ett flertal dikter vilket rev ner många applåder.

Det traditionsenliga firandet av Sonjas årsdag den 19 april på Havdhems
bibliotek på Gotland bjöd på ett spännande musikaliskt och dramatiserat
uppträdande med musikerna Andreas Marmbrandt och Liv Stenström från
Havdhem. Enligt traditionen bjöds det till kaffet på hembakta katalaner liknande
de som såldes på Löfstedts konditori i Havdhem där Sonja arbetade under en
period. Arrangemanget är ett samarbete mellan Havdhems bibliotek och Sonja
Åkesson sällskapet.
Under våren har Sonja Åkessons författarskap och texter används i två
teaterföreställningar på västkusten. Fia Adler Sandblad och Sanna Källman i
”Larssons & ADAS teater” satte upp en föreställning på Konstepidemien i
Göteborg med urpremiär 14 mars. Göteborgs stadsteater ordnade ”soppteater”
skärtorsdag den 28 mars med en föreställning med skådespelarna Margita Ahlin
och Irma Eriksson.
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