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Verksamhetsberättelse 2011 
För verksamhetsåret 2011 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet avge följande 
redogörelse: 

 

Årsmöte hölls den 15 maj i Frimurarlogens matsal i Vänersborg med behandling av 
sedvanliga ärenden. Eva Haettner Aurelius omvaldes till sällskapets ordförande. Avsägelse 
av omval förelåg från Gunvor Edstam och Erik Wegraeus. Till ny ledamot invaldes Marianne 
Erwing. Styrelsen i övrigt omvaldes i sin helhet. Revisor Kjell Thernquist hade avsagt sig 
omval och till ny revisor valdes auktoriserade revisorn Gunnar Hjalmarsson. Lennart Skarsjö 
omvaldes som revisor liksom Bertil Hedwall och Dag Wadman som revisorsuppleanter. 
Besked om sällskapets framtid lämnades. Ordförande Eva framlade förslag till åtminstone 
två årsböcker varför sällskapet kan leva vidare.  
Årsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år). 
 
Efter årsmötet framfördes föreställningen ”Frida ler och vägrar” på Vänersborgs museum. 
Programmet inleddes med ett anförande av Eva Haettner Aurelius om ”Birger Sjöberg i 
Syntaxupproret”. 
Därefter framträdde Johannes Holmquist till gitarr med egna tonsättningar av en del av 
Sjöbergs efterlämnade material och Sven Kristersson framförde visorna till eget 
ackompanjemang på museets flygel. Konferencier för kvällen var Maria Lindström som även 
sjöng tillsammans med Sven. Ett välbesökt och mycket uppskattat evenemang. 
 
Årets bok ersattes av en nyutgåva som CD av LP:n  ”Tommy Körberg sjunger Birger 
Sjöberg” med ackompanjemang av Monica och Carl-Axel Dominique (utgiven 1973). CD:n 
distribuerades till medlemmarna i mars.    
 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 422, varav 19 är ständiga medlemmar.  
 
Brev till medlemmarna har skickats ut i mars och i augusti.  
 
Sammanträden har hållits i styrelsen den 15 maj och i arbetsutskottet den 11 november. 
 
Styrelsen har bestått av Eva Haettner Aurelius, ordförande, Maria Lindström, vice 
ordförande, Margareta Midgard, sekreterare, Marianne Erwing, skattmästare, Daniel 
Öhrberg, arkivarie, samt Jan-Olof Andersson, Lars Boberg, Martin Bondeman, Peter 
Johansson, Sune Jönsson, Bengt Kaage, Anders Larsson, Catharina Lundqvist, Mikael 
Samuelson, Birgitta Sköld, Jan-Olof Strandberg, Johan Svedjedal och Finn Zetterholm. 
 
Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Bertil Hedvall och Dag 
Wadman som suppleanter. 
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, 
arkivarie och Peter Johansson. 
 
Hemsidan har fått ny adress, www.birgersjoberg.se, med ny design av Martin Bondeman. 
 
 
Sällskapets mångårige styrelseledamot Gunvor Edstam avled den 9 augusti. Gunvor blev 
redan 1964 medlem i Birger Sjöberg-sällskapet och inträdde i styrelsen 1969. Hon gjorde 
stora insatser i sällskapets årsbok där hon bidrog med flera viktiga artiklar, av vilka särskilt 
kan framhållas "Fridastilens egenart" (1970) och "I lärdomskvarteret" (1968). Till minne av 
Gunvor har sällskapet skänkt en gåva till Hjärnfonden. 
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