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Verksamhetsberättelse 2016
För verksamhetsåret 2016 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse:
Årsmöte hölls den 10 april på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. Till ny ledamot i
styrelsen invaldes Sven Kristersson. Ordföranden och övriga styrelseledamöter omvaldes liksom även revisorer och
revisorsuppleanter. Årsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år).
Efter mötet framfördes programmet Fjär´lar kring min panna” med framträdande av Hanna Edsbagge (sång och
tvärflöjt), Marianne Edsbagge (piano) och Eva Hættner Aurelius (presentatör). Programmet direktsändes även på
Facebook genom styrelseledamot Daniel Öhrbergs försorg.
Årets bok är andra delen av Malin Billers seriebok Kvartetten, som sprängdes. Arbetet med boken tog längre tid i
anspråk än vad som var tänkt och utgivningen har framflyttats till våren 2017.
Projektet att omvandla Sjöbergs klassiker till seriebok har uppmärksammats med artiklar och intervjuer i dagspress
och media. För den konstnärliga förnyelse som Malin Billers version av Sjöbergs roman utgör tilldelades hon årets
Birger Sjöberg-pris med motiveringen: ”Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den
konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för
romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens
suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer. ”
Priset på 30 000 kronor delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.
Program om Birger Sjöberg och Kvartetten, som sprängdes ägde rum den 29 oktober på Stockholms Kulturhus med
framträdande av Alexkvartetten (Alexander Chojecki, Lisa Chenevier, Filip Patriksson och Erik Wallin), Malin
Biller, Hanna Edsbagge och Maria Lindström.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 330, varav 15 är ständiga medlemmar.
Brev till medlemmarna skickades ut i mars, oktober och december.
Sällskapets hemsida, som uppdaterats kontinuerligt, har under året varit välbesökt. Sällskapets Facebook-sida har
också bidragit stort till att sprida information om sällskapet och sidan har många följare.
Sammanträde hölls i styrelsen den 10 april. Styrelsens arbetsutskott höll möte per mejl 21-29 november.
Kontinuerlig kontakt inom hela styrelsen har även skett.
Styrelsen har bestått av Eva Hættner Aurelius, ordförande, Maria Lindström, vice ordförande, Margareta Midgard,
sekreterare, Håkan Bodén, skattmästare, Daniel Öhrberg, arkivarie samt Jan-Olof Andersson, Lars Boberg,
Marianne Erwing, Peter Johansson, Sune Jönsson, Bengt Kaage, Sven Kristersson, Anders Larsson, Mikael
Samuelson, Birgitta Sköld, Jan-Olof Strandberg, Johan Svedjedal och Finn Zetterholm.
Två styrelseledamöter har dessvärre på grund av dödsfall lämnat oss under verksamhetsåret; Sune Jönsson våren
2016 och Birgitta Sköld februari 2017.
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, arkivarie samt Peter
Johansson och med Lars Boberg, Marianne Erwing och Bengt Kaage som adjungerade ledamöter.
Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Leif Dahlgren och Bertil Hedvall som
suppleanter.
För det ekonomiska utfallet under året hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.
Sällskapet har fortsatt att vara medlem i DELS som ger ut tidskriften Parnass där vi medverkat med ett par artiklar.
Med anledning av att Helsingborgs kyrkogårdsförvaltning hösten 2016 övertog ansvaret av Birger Sjöbergs
gravplats på Donationskyrkogården har styrelsen beslutat att sällskapet hädanefter betalar för gravens utsmyckning.
Styrelsen i mars 2017

