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För verksamhetsåret 2012 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet avge följande 
redogörelse: 

 

Årsmöte hölls den 15 april på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. 
Eva Haettner Aurelius omvaldes som sällskapets ordförande. Inga avsägelser förelåg och 
styrelsen omvaldes i sin helhet. Som sällskapets revisorer omvaldes auktoriserade revisorn 
Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö och som revisorssuppleanter omvaldes Bertil 
Hedwall och Dag Wadman. 
Årsavgiften beslöts vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år). 
 
Efter årsmötet framfördes på museet programmet "Fridas visor och folkets visor" där Eva 
Haettner Aurelius berättade om Birger Sjöbergs fridavisor och om hur dessa med kärleksfull 
elegans parodierade några av 1800-talets kända skillingtryck och dess stora lyrik, liksom 
Bellmanvisor. Maria Lindström framförde till gitarr de fridavisor som belystes i föredraget.  
En mycket uppskattad föreställning! 
  
Årets bok ”Birger Sjöberg och några andra” distribuerades till medlemmarna i mitten av 
november. Med anledning av att det i år var 50 år sedan som sällskapet gav ut sin första 
årsbok ”Studier och fragment” anordnades program med boksläpp av årets bok på 
Vänersborgs museum den 11 november. I föreställningen ”Birger Sjöberg och några andra – 
pastischer till musik” sjöng Maria Lindström och Finn Zetterholm några av de pastischer som 
återfinns i boken, bl a Lars Forssells ”Frida och kinematografen” som Maria tonsatt och nu 
framförde som en fransk foxtrot. Finn Zetterholms framförande av sin egen ”Fridas klagan 
över snön” filmades för att sedan publiceras på sällskapets hemsida.  
Evenemanget hade lockat en stor publik och sällskapet fick därigenom flera nya medlemmar.  
 

Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 389, varav 16 ständiga medlemmar.  
 
Brev till medlemmarna har skickats ut i mars och i september.  
 
Sammanträden har hållits i styrelsen den 15 april 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 med Bengt Kaage och Lars Boberg som adjungerande 
ledamöter. 
 
Hemsidan, www.birgersjoberg.se, har uppdaterats kontinuerligt och även lagts ut på 
Facebook. 
 
 
 
Styrelsen  


