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För verksamhetsåret 2021 får styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet lämna följande redogörelse: 
 
Årsmöte. Med anledning av den rådande pandemin beslutade styrelsen att även i år avhandla årsmötesfrågorna 
per brev. Brevet postades till medlemmarna den 1 juni. Inga synpunkter inkom och därmed fastslogs att styrelsen 
fått ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, att styrelse och revisorer blivit valda för 2021 samt att årsavgiften för 
2022 skall vara oförändrad 200 kr (100 kr för medlemmar yngre än 30 år).     
 
Årets bok. Sven Kristerssons bok Galendansaren. Birger Sjöbergs postuma texter som sångcykel och 
musikteaterföreställning. Boken distribuerades till medlemmarna i juni.    
 
Medlemsantalet uppgick den 31 december 2021 till 205, varav 10 är ständiga medlemmar.  
 
Brev till medlemmarna skickades ut i juni och i november. Ett 50-tal medlemmar får brev och aktuell information 
per e-post.   
I junibrevet erbjöds medlemmarna att ta del av musikvetaren Johanna Borman Åkessons digitala föreläsningsserie 
om Birger Sjöberg.  
 
Sällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt, så även sällskapets Facebook-sida.     
 
Av besparingsskäl beslutades att säga upp sällskapets postfack i Vänersborg för att i stället låta sällskapets 
postadress vara c/o ordförande Eva Hættner Aurelius, Sankt Annegatan 4 A, 223 50 Lund.  
 
Sammanträden inom styrelsen och AU har, till följd av pandemin, hållits digitalt via Zoom-länk vid fyra tillfällen: 
den 17 juni, den 30 september, den 28 oktober och den 30 november. Regelbunden kontakt inom styrelsen har 
även skett via mejl.   
  
Styrelsen har bestått av ordförande Eva Hættner Aurelius, vice ordförande Maria Lindström, sekreterare 
Margareta Midgard, skattmästare Lars Boberg samt ledamöterna Jan-Olof Andersson, Marianne Erwing, Peter 
Johansson, Bengt Kaage, Sven Kristersson, Anders Larsson, Mikael Samuelson och Finn Zetterholm. Håkan Bodén 
har varit adjungerad som arkivarie. 
 
Styrelsen fastställde den 17 juni 2021 förvaltningsreglemente för advokaten Bertil Landbergs fond för Birger 
Sjöbergsforskning. 
 
Arbetsutskottet har utgjorts av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren, skattmästaren samt Peter Johansson 
och med Marianne Erwing och Bengt Kaage som adjungerade ledamöter. 
 
Revisorer har varit Gunnar Hjalmarsson och Lennart Skarsjö med Carl Ericsson och Lennart Svensson som 
suppleanter. 
 
För det ekonomiska utfallet under året hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar. 
 
Sällskapet har fortsatt att vara medlem i DELS (De litterära sällskapen i Sverige).  
 
På Litteraturbankens hemsida finns nu utlagd Eva Hættner Aurelius Fridas visor och folkets visor samt Vägen till 
Kriser och kransar (årsbok 2009–10) och Fragment av Birger Sjöberg (årsbok 2013). Sedan tidigare finns där Birger 
Sjöbergs Fridas bok, Kvartetten, som sprängdes, Kriser och kransar samt Fridas andra bok.  
 
 
Styrelsen i april 2022 


