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För verksamhetsåret 2020 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse: 
 
Årsmötet, som var planerat att äga rum i Vänersborg den 21 mars, fick skjutas upp med anledning av 
coronapandemin som bröt ut i mars. När hösten närmade sig och restriktionerna till följd av pandemin kvarstod 
beslutade styrelsen att avhandla årsmötesfrågorna per brev till medlemmarna. Inga synpunkter inkom och därmed 
fastslogs att styrelsen fått ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019, att styrelse och revisorer för 2020 blivit valda 
samt att årsavgiften för 2021 skall vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år).    
 
Årets bok Sällskapets årsböcker 1962-2018. En bibliografi distribuerades till medlemmarna i februari. Boken är en 
dubbelvolym för de båda åren 2019 och 2020.   
 
Medlemsantalet uppgick den 31 december 2020 till 217, varav 11 är ständiga medlemmar.   
 
Brev till medlemmarna skickades ut i februari, mars och i september. Ett 40-tal medlemmar får brev och aktuell 
information per e-post.   
 
Sällskapets hemsida uppdateras kontinuerligt och besöks frekvent, så även sällskapets Facebook-sida.     
 
Sammanträde har till följd av pandemin inte kunnat hållas i styrelsen utan all kontakt inom AU och hela styrelsen 
har skett per mejl och per telefon.  
  
Styrelsen har bestått av Eva Hættner Aurelius (ordförande), Maria Lindström (vice ordförande), Margareta 
Midgard (sekreterare), Lars Boberg (skattmästare), Håkan Bodén (arkivarie) samt Jan-Olof Andersson, Marianne 
Erwing, Thérèse Hagedorn-Oskarsson, Peter Johansson, Bengt Kaage, Sven Kristersson, Anders Larsson, Mikael 
Samuelson och Finn Zetterholm.  
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, arkivarie samt Peter 
Johansson och med Marianne Erwing, Thérèse Hagedorn-Oskarsson och Bengt Kaage som adjungerade ledamöter. 
 
Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Leif Dahlgren och Lennart Svensson som 
suppleanter. 
 
För det ekonomiska utfallet under året hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. 
 
Sällskapets styrelseledamot skådespelaren och regissören Jan-Olof Strandberg avled i maj. Därmed har en av de 
riktigt stora uttolkarna av Birger Sjöbergs verk gått ur tiden och styrelsen har förlorat en trogen medarbetare. 
Minnestext infördes i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt på sällskapets hemsida. 
 
Sällskapet har fortsatt att vara medlem i DELS (De litterära sällskapen i Sverige) som under året gav ut Sverige 
läser! där sällskapet medverkat med information om Birger Sjöberg och hans verk. 
 
Sällskapet har av Svante Lundqvist fått ett exemplar av tidningen Tomtebladet (1923) där Birger Sjöberg 
medverkat med dikten ”Vintereftermiddag i Lilla Paris”.  Tidningen har överlämnats till Sjöbergarkivet vid 
Göteborgs universitetsbibliotek.  
 
Styrelsen i mars 2021 


