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För verksamhetsåret 2019 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse:
Årsmöte hölls den 18 maj på Vänersborgs museum med behandling av sedvanliga ärenden. Ordförande
Eva Hættner Aurelius omvaldes. Styrelseledamöterna Johan Svedjedal och Daniel Öhrberg hade avböjt
omval. Övriga ledamöter liksom revisorer och revisorsuppleanter omvaldes. Årsavgiften beslöts vara
oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år).
Efter mötet hölls ett mycket välbesökt program på Vänersborgs museum Visorna och rösterna – om
fridavisorna på fonogram med Carlhåkan Larsén som föredragshållare och Maria Lindström som sångare
och gitarrist. Dagen avslutades med middagsbuffé och samkväm i Lagergrenska huset för sällskapets
medlemmar och inbjudna gäster, vilket blev mycket uppskattat.
Årets bok är en dubbelvolym för de båda åren 2019 och 2020. Boken är en bibliografi över sällskapet
samtliga årsböcker och kommer att ges ut till våren 2020.
Medlemsantalet uppgick vid årsskiftet till 252, varav 13 är ständiga medlemmar.
Brev till medlemmarna skickades ut i mars och i september. Ett 30-tal medlemmar får brev och aktuell
information per e-post.
Sällskapets hemsida uppdateras kontinuerligt och besöks frekvent, så även sällskapets Facebook-sida.
Sammanträde hölls i styrelsen den 18 maj. Därutöver har kontakt inom AU och hela styrelsen löpande
skett under året.
Styrelsen har bestått av Eva Hættner Aurelius (ordförande), Maria Lindström (vice ordförande),
Margareta Midgard (sekreterare), Håkan Bodén (skattmästare) samt Jan-Olof Andersson, Lars Boberg,
Marianne Erwing, Peter Johansson, Bengt Kaage, Sven Kristersson, Anders Larsson, Mikael Samuelson,
Jan-Olof Strandberg och Finn Zetterholm.
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare 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.
Sällskapets Birger Sjöberg-medalj tilldelades Sven Kristersson. Utdelningen ägde rum i samband med
Vänersborgs Aqua festival där Sven framträdde den 7 juni tillsammans med Maria Lindström.
Sällskapet har av Brita von Sydow fått en donation av böcker om och av Birger Sjöberg som tillhört
Ingeborg von Sydow.
Styrelsen i mars 2020

