SONJA ÅKESSON SÄLLSKAPET

Verksamhetsberättelse hösten 2009 - våren 2010
Sällskapet har vid verksamhetsårets slut 174 medlemmar.

Styrelsens sammansättning
Ordförande Gun Qvarzell, vice ordf. Eva Georgson, kassör Mikael Holmberg, sekreterare
Vera Pärli, webbredaktör Stig Jernberg, ledamot Heidi von Born, ledamot Lena Belander,
ledamot Christina Nilsson, suppleant Bert Alvengren. Revisorer Doris Westerberg, Kai
Lervik. Valnämnd Annika Holm.
Verksamhet
Styrelsen har träffats vid tre tillfällen samt haft ett telefonsammanträde. Den 16 augusti deltog
Sällskapet i Världens längsta bokbord med böcker och informationsmaterial. I september, 2427/9 var det dags igen med Bokmässan i Göteborg. Sonja Å Sällskapet framträdde på DELS
(De litterära sällskapens scen). Mirja Burlin framförde tillsammans med musiker scenpjäsen
Sonjas ansikte i Luleå i mars och fick glänsande recensioner.
Mellan den 12-30 oktober presenterades utställningen SONJA PÅ VÄGGEN - Sonja Åkesson
i ord och bild på Nyköpings Kulturhus och stadsbibliotek. Den 17 oktober höll Sällskapet en
litterär soaré. I samband med utställningen presenterade stadsbiblioteket en orienterande
katalog i färg över allt som Sonja skrivit, poesi, dramatik, tryckta texter, otryckta texter,
tonsatt och inspelat. Utställningen Sonja på väggen har inspirerat biblioteken på Gotland och
visades först på Almedalsbiblioteket i Visby under perioden 19/4 - 9/5. Därefter har
utställningen vandrat runt på öns bibliotek och pågår ännu. Se separat rapport från
Gotlandsgruppen. Medlem Kerstin Bell arrangerade i februari en Poesimässa.
Sonja uppmärksammas rätt så ofta ute i landet speciellt bland de unga. I början av året hörde
ett par filmare av sig från Malmö som berättade att de har för avsikt att gör en15 minuters
film om Sonja. Ett annat samtal kom från en spansk översättare som bor i Stockholm. Han har
för avsikt att översätta Sonja till spanska i en liten pocket. En danserska ska försöka göra en
liten balett på Sonjas texter. Efter samtal med DELS angående medverkan med ett Sonja
program i Ordenshuset på Skansen är det nu helt klart att Sällskapet deltar med en Litterär
soaré söndagen den 3 oktober.
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Aktiviteter på Gotland 2009 – 2010
16/8 2009 deltog ett par av styrelsemedlemmarna från Gotland i arrangemanget
”Världens längsta bokbod” på Drottninggatan i Stockholm. Eva, Christina och
Vera från Gotland hjälpte till med försäljningen och att informera om sällskapet
vid vårt stånd.
28/10 var sällskapets gotlandsavdelning medarrangör tillsammans med
Almedalsbiblioteket i Visby till en konsert med gotlands-musikerna Gertrud
Jakobsson och Jan Ekedahl som framförde bland annat sina tonsatta texter av
Sonja Åkesson. Sällskapet hade ett bord med försäljning och information, och
hjälpte även till med biljettförsäljningen. Delar av styrelsen från Stockholm
besökte kvällsarrangemanget i bibliotekets foajé.
13/12 fick sällskapet möjlighet att ha försäljning på julmarknaden på Margus i
Hablingbo på södra Gotland. Eva och Christina från styrelsen kämpade tappert
bland luciatåg och pepparkakstävlingar.
14/4 har Vera och Lena ett kvällsprogram om Sonja Åkesson i Wisborgskyrkan i
Visby då man läser dikter och berättar om författaren, liksom spelar musik från
Ulla Sjöblom-skivan.
17/4 – 18/4 deltar SÅ-sällskapet i Gotlands bokmässa på Almedalsbiblioteket i
Visby där gotlandsavdelningen har försäljning och informerar om sällskapet.
Mycket givande både gällande intäkter och besökares personliga minnen av
författaren.
19/4 firades för andra året på Gotland Sonja Åkessons födelsedag. Platsen
återigen Havdhems bibliotek (beläget i Havdhems skola där Sonja en gång gick)
men denna gång är dagen en måndag, så firandet går av stapeln på kvällen.
Allmänheten bjöds på ett jazz och poesiprogram med skådespelaren och
författaren Towan Obrador och musikerna Lars Hasselrot och Håkan Anderson
(tillika den välkände Klinteförfattaren) som underhöll oss. Kvällen tema var
fokuserat på Sonjas texter kring livet på Gotland. Till kvällsfikat serverade
Christina katalaner bakade efter ett recept som fanns på Löfstedts konditori i
Havdhem där Sonja arbetade en tid och även skrivit om i en av sina dikter.
Arrangemanget var ett samarbete mellan sällskapet och Havdhems bibliotek där
styrelseledamoten Christina Nilsson är föreståndare.

19/4 – 9/5 Utställningen ”Sonja på väggen”, som visades första gången i
Nyköping hösten 2009, har kommit till Gotland och visas på Almedalsbiblioteket i
Visby. Sällskapet hjälper till att sätta upp och ta ner den. Utställningen förvaras
hos Eva för vidare ”turné” på ön. Eva åtar sig ansvaret för transport och
kontakter med biblioteken.
1/5 uppträder återigen, efter tips från gotlandsavdelningen, Gertrud Jakobsson
och Jan Ekedahl med sitt omtyckta Sonja Åkesson-program. Denna gång är det
Riksteaterns lokala förening på Gotland, Sudrets teaterförening, som arrangerar
konserten på Vamlingbos prästgård tillika fågelmålaren Lars Jonssons museum på
södra Gotland. Eftersom konserten föregåtts av ett styrelsemöte i Havdhem, är
hela styrelsen närvarande och avnjuter en härlig kvällsmåltid och en mycket
välbesökt och hyllad konsert. Gertrud och Jan har sedan de uppträdde första
gången med Sonjas material på årsmötet sommaren 2009, hela tiden tonsatt nya
texter. Duon är intresserad av att göra en CD med materialet vilket är ett
mycket spännande projekt för framtiden! Återstår finansiering…
14/6 – 18/6 Havdhems bibliotek visar utställningen ”Sonja på väggen”.
21/6 – 2/7 Hemse bibliotek visar utställningen.
Slite bibliotek planerar att visa utställningen 5/7 – 16/7.
Under verksamhetsåret har gotlandsavdelningen haft två planeringsmöten
(24/10 då höstens aktiviteter planerades och 15/6 då årsmötets praktiska
detaljer gicks igenom). Förutom att gotlandsavdelningen ansvarar för att
praktiska saker som högtalaranläggning, toalett, bänkar och bord,
kaffeservering, parkering, skyltning och annonsering mm fungerar, har vi under
året arbetat med att få arkivet flyttat från Hemse bibliotek till Havdhems
bibliotek, tillverkat en litterär karta med geografiska platser på Gotland som
Sonja har skrivit en dikt om. Kartan har, liksom Sonjaknappen som tillverkades
under hösten 2009, blivit populär på bokmässan. Den kommer att kopieras upp
för utdelning på bibliotek och andra ställen under sommaren 2010.
Gotlandsavdelningen av styrelsen har haft möjlighet att delta i de allra flesta
styrelsemötena under verksamhetsåret, varav två har genomförts på Gotland.

Klintehamn, 23/6 2010
Eva Georgson, vice ordf.

