MARTI KOCH SÄLLSKAPET
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA
LÖRDAGE 26 MAJ
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ÅRSSTÄMMA PÅ SAKT PAULUSGÅRDE HEDEMORA
Stadgeenliga ärenden
KAFFE
Konstituerande av den nya styrelsen
KVIORS SKRIVADE I BERGSLAGE
Årets Kerstin Hed pristagare Yvonne Gröning
BESÖK MARTI KOCHS GRAV
HELGSMÅL I HEDEMORA KYRKA
Utdelande av Kerstin Hed priset 2012

MED DENNA KALLELSE FÖLJER
1. STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011
2. EKONOMISK REDOVISNING FÖR 2011
3. INBETALNINGSKORT FÖR MEDLEMSKAP 2012

Det är nu tid att förnya ditt medlemskap i Martin Koch sällskapet för 2012
Plusgiro
53 16 32 – 8
Avgift
100 kr för enskild respektive 125 kr för familj
Uppgift
Ange ditt namn tydligt på inbetalningskortet eller via din internetbank.
Om du är ny medlem och inte finns i vårt register så ber vi dig lämna din adress till
sekreteraren (helst per email)
Birgitta Segerström
Skolvägen 3
18770 Täby
birgitta.seg@gmail.com
070-523 6662
Föreningen önskar minska kostnaderna för porto genom att medlemmar med email meddelar
också denna adress till sekreteraren (birgitta.seg@gmail.com).
Om du inte redan upptäckt föreningens hemsida, prova då
http://martin.koch.pagefun.net

Martin Koch sällskapet
2011 ÅRS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen har under året bestått av AnnBritt Grünewald ordf., Per Kåks vice ordf., Birger Sjungargård,
Birgitta Segerström, Hjalmar Envall, Linnea Kärvemo och Ola Selin. Suppleanter har varit Sten Åke
Lundevall och Irene Ljungkvist. Ansvarig för hemsida och medlemsmatrikel har varit Rolf
Segerström.
I samband med årsstämman utdelades Kerstin Hedpriset till Fil.dr. Louise Waldén vars avhandling
bl.a. belyser symaskinens betydelse för kvinnans frigörelse i det gamla jordbrukarsamhället. Hennes
mycket uppskattade föreläsning vid prisutdelningen finns på sällskapets hemsida.
Martin Kochsällskapet deltog liksom tidigare under Kulturnatten i Hedemora. Samtliga lokala
politiska partier inbjöds till en kulturpolitisk debatt. Tyvärr hörsammades denna inbjudan enbart av
vänsterpartiet som deltog med kulturnämndens vice ordförande Jan Rindberg Isacsson. Däremot
deltog en stor publik därav många företrädare för lokalpolitiker från grannkommunerna.
Lennart Svensson (tidigare ordförande) har under året hållit ett antal föredrag om Martin Koch i
Stockholm. Birgitta Segerström har hållit ett föredrag med musikinslag om Hedemoraparnassen i
Täby.
På grund av avsaknaden om avtal m.m. från Kulturnämndens sida om Martin Koch rummets
användning och skötsel har en stor del av årets arbete handlat om kommunens krav på hyresersättning.
Styrelsen har nu beslutat föreslå kulturförvaltningen att Sällskapet debiteras för våra fyra
sammankomster per år á tre timmar. Kostnaden bör då likställas med lokalkostnader för andra
föreningar.
Årsskriften 2011 framställdes av Birger Sjungargård och är utdrag ur Martin Kochs gästbok som blivit
mycket uppskattad. Till årsstämman 2012 har ingen årsskrift framtagits.
Styrelsen har haft tre sammanträden under perioden.
Ekonomisk redovisning och medlemsutveckling redovisas separat.
Verksamhetsplanen innehåller tre viktiga aktiviteter dels utdelningen av Kerstin Hedpriset på
pingstafton efter årsmötet, dels medverkan vid Kulturnatten i augusti och dels utarbetande av årsskrift
för utdelning i samband med årsmötet.
Sällskapet är medlem i DELS.

AnnBritt Grünewald (ordförande)

MARTI KOCH SÄLLSKAPET
Ekonomisk redovisning för drifts- och kapitalbudget
avseende verksamhetsåret 2011
Ingående saldo var

106.378 kr. Utgående saldo var 100.949 kr.
Differensen beror på dels att ett pris på 10.000 kr delats ut i enlighet med statuterna
härför, dels på att en minskning av medlemsavgifterna skett från 225 till 194 st.
Den långsiktiga trenden med ökning över en femårsperiod är dock god. Här nedan följer en redovisning av det aktuella ekonomiska läget beträffande fonder och tillgångar.

1. Kerstin Hed Priset.
Priset inrättades på initiativ av sällskapet år 2010, för att tilldelas en kvinnlig
författare, kulturarbetare eller opinionsbildare som verkar i Kerstin Heds anda.
Här nedan följer en redovisning av inkomna gåvor och utdelade priser.
Totalt har 63.295 kr samlats in och två pris på sammanlagt 20.000 kr delats ut.
2010
Centerpartiet Sverige
Dalarnas Centerkvinnor
Martin Koch Sällskapet
Hedemora Kommun
Hushållningssällskapet
Gidlunds Förlag
Kollekt i Hedemora Kyrka

30.000
10.000
10.000
5.000
1.000
500
945

2011
S-kvinnor i Vikmanshyttan
Hedemora Församling
Kollekt i Hedemora Kyrka

300
5.000
550

Utdelning av pris 2010 till Irene Ljungkvist 10.000
Utdelning av pris 2011 till Louise Waldén
10.000

2. Thore Ivarssons Fond
Thore Ivarsson har skänkt 25.000 kr till sällskapet för att möjliggöra utgivandet
av de reportage, som Martin Koch skrev under sina Parisår, och som Elmer Diktonius räknade till de mest lysande inom svensk publicistisk verksamhet .
Ett material som kan ligga till grund för arbetet med utgivning föreligger.

3.

Disponibla medel

Martin Koch sällskapet har 32.654 kr som kassabehållning per 31/12 2011,
vilket är den nödvändiga ekonomiska bas, som sällskapet behöver, för att
tidigare uttalade önskemål om komplettering av material med anknytning till
Martin Koch och Lagmansgården skall kunna tillgodoses.
Detaljredovisning har skett och lämnats till sällskapets revisorer.
HEDEMORA 21 MARS 2012

Birger Sjungargård Kassör

