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Protokoll fört vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte  12/8 2017 

 

Plats: Berättarladan, Rottneros 

Närvarande: ett drygt hundratal av sällskapets  medlemmar, ordf. Eva Eriksson, 

sittande ordf. Susanne Nyman, adjungerad Kerstin Larsson samt från styrelsen 

Lisbeth Stenberg, Herta Hedlund, Birgitta Friberg, Inger Hedin, Lena Carlsson,  

Gunnel Becker,  Jakob Olsson, Björn Söderbäck, Anna Christina Andersson. 

 

 

1. Mötets öppnande 

Eva Eriksson öppnade årsmötet och hälsade välkommen. Eva läste sedan ett 

avsnitt ur Selma Lagerlöfs Charlotte Löwensköld. 

 

2. Godkännande av föredragningslistan 

De formella årsmötesförhandlingarna inleddes med att årsmötesdeltagarna 

godkände den utdelade föredragningslistan.      

 

4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna 

Till mötesordförande valdes Susanne Nyman, till sekreterare Gunnel Becker.  

 

5. Val av justerare 

Till justerare av årsmötesprotokollet valdes Anna Svensson och Eva  Eriksen. 

 

6. Verksamhetsberättelse för 2016 

Verksamhetsberättelsen var utdelad till årsmötesdeltagarna.  Susanne Nyman 

gjorde en kort sammanfattning och Eva Eriksson kommenterade den.  

Årsmötesdeltagarna godkände den.     Bilaga 1

            

7. Bokslut 2016      

Kerstin Larsson kommenterade Årsredovisningen och balans- och 

resultatrapporterna, som var utdelade till årsmötesdeltagarna.  Birgitta Friberg 

svarade på frågor.        Bilaga 2 
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Årsmötet fastställde balans- och resultatrapporterna och fattade beslut att årets 

resultat överföres i ny räkning.  

 

 

8. Revisorerna berättelse. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

Revisorernas berättelse lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.  

           Bilaga 3 

 

9. Fastställande av medlemsavgift 

Årsmötet tillstyrkte styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter: enskild 

medlem: 250:- familjemedlemskap: 300:-, ständigt medlemskap: 3700:-.  

 

10. Val 

Anette Rhudin presenterade valberedningens förslag. Följande val gjordes: 

 

Val av ordförande för ett år: 

Eva Eriksson (omval) 

 

 Ledamöter att väljas på två år: 

Birgitta Friberg  (omval) 

Herta Hedlund   (omval) 

Lisbeth Stenberg (omval) 

Björn Söderbäck   (omval) 

 

Kvarstående ledamöter valda 2016 på två år: 

Lena Carlsson (omval) 

Inger Hedin (omval) 

 Jakob Olsson (omval) 

 

Fyllnadsval  ett år 

Lasse Anrell (nyval) 

 

Kvarstående suppleant vald 2016 på 2 år 
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Anna-Christina Andersson (omval) 

 

Suppleant att väljas på två år: 

Eva Helen Ulvros (nyval 

 

Revisorer att väljas på ett år 

Britt Wendling (omval) 

Lina Edin (omval) 

 

Revisorssuppleanter att väljas på ett år 

Kerstin Larsson (omval) 

Kjell Sundström (omval) 

 

h) Val av valberedning att väljas på ett år 

Susanne Nyman (omval) 

Maria Karlsson (omval) 

Anette Rhudin som styrelsens representant (omval) 

  

11. Styrelsens planer för framtiden 

Eva Eriksson nämnde den internationella konferensen i Karlstad 2018 och  

planerade regionala aktiviteter. Hon uppmanade också medlemmarna att aktivt 

medverka vid medlemsvärvning.  

12. Susanne Nyman avslutade årsmötesförhandlingarna. 

 

13. Eva Eriksson tackade Susanne för väl  utfört uppdrag och överlämnade en 

blombukett. 

Rottneros, Berättarladan, den 12 augusti 2017 

 

Vid protokollet    Sällskapets ordförande 

..........................................................   ...................................................... 

Gunnel Becker    Eva Eriksson  

 

Sittande årsmötesordförande 
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...................................................... 

Susanne Nyman       

 

Justerare     Justerare 

....................................................   ................................................. 

Anna Svensson    Eva Eriksen 

 

 

Årsmötets övriga aktiviteter 

 

Avtackning 

Eva Eriksson tackade hjärtligt Gunnel Becker, som nu avgår efter  15 år som 

sällskapets sekreterare och förärade henne sällskapets guldmedalj och vackra 

blommor. Gunnel Becker tackade i sin tur sällskapets styrelseledamöter för god 

hjälp vid sekreterararbetet och stimulerande umgänge. Hon tackade också 

sällskapets medlemmar och berättade om de kontakter hon fått med många av 

dem, både mänskliga möten på olika Selma Lagerlöf-arrangemang och genom de 

mail många skickat till hemsidan och som hon besvarat. 

Också Anneli Oxenstierna, som inte var närvarande,  avgick. Eva Eriksson 

skickade en varm hälsning och ett stort tack till henne genom ombud. 

 

Årets medlemspublikation 

Lena Carlsson talade om årets medlemspublikation, Frihetslif! Selma Lagerlöf och 

Sophie Elkan "två ensamma fruntimmer"på resa med kamera, och skildrade 

humoristiskt sina och Anneli Oxenstiernas mödor på Kungliga biblioteket.  

Anneli Oxenstierna gör en utställning av bilderna på Landskronas museum. 

 

Två läsupplevelser 

Gunnel Becker berättade om de likheter, som hon tyckt sig finna  mellan 

Charlotte Löwensköld i Selma Lagerlöfs berättelse och Scarlet O´Hara i Margaret 

Mitchells Gone with the wind och också om likheter mellan de båda författarnas 

intentioner med sina böcker.  
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Monarkmötet 

Björn Söderbäck framförde med sedvanlig bravur Monarkmötet efter Selma 

Lagerlöfs novell. 

 

Bensträckare, cider och godis 

 Som vanligt hade Herta Hedlund förberett cider och godis till en välkommen 

bensträckarpaus. 

 

Utdelning av Karin Söderstipendiet 

2017 års mottagare av Karin Söderstipendiet var Arne Norlin. Prisgruppens 

motivering var, att han genom sin modernisering av språket i Nils Holgerssons 

underbara resa genom Sverige och varsamma ändringar av kompositionen gjort 

det lättare för barn och ungdom att ta till sig berättelsen. Också de vackra 

illustrationerna i boken nämndes. 

Priset överlämnades av Kerstin Larsson, ett uppdrag som Karin Söder givit 

henne. 

 

Tacktal av pristagarna 

Arne Norlin tackade för priset och berättade om sitt arbetssätt och sin övriga 

produktion. 

Lunch serverades i stallet  

 

Årsmöte avslutas 

Eva Eriksson kunde nu avsluta årsmötet.  

 

Lunch och teater 

 Lunch följde klockan 13.15  för dem som beställt.  

Klockan 14.00 samtalade Leif Stinnerbom, Västanå teater, med två historiker 

från Karlstads universitet om Charlotte Löwensköld. Klockan 14.30 fortsatte Leif 

ensam att tala om sin uppsättning av pjäsen. Dessa aktiviteter ägde rum på 

Berättarladans loft. 
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Klockan 16 började föreställningen,  som besöktes av ett stort antal entusiastiska 

årsmötesdeltagare. Kaffe och smörgås serverades i pausen. Rungande applåder 

från en stående publik avslutade föreställningen. 

Därmed var Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte 2017 definitivt  avslutat. 

 
 
 

 

 


