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Årsstämma 26 maj 2012
Stämman hölls traditionsenligt i St Paulusgården Hedemora. Detta är en avskrift från och
komplettering av det till stämman distribuerade förslaget till dagordning.
ÄRENDE
BESLUT
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Stämmans öppnande
Fastställande av dagordning
Fråga om stämmans behöriga
utlysande
Val av ordförande för årsstämman
Val av sekreterare för årsstämman
Val av protokolljusterare

Ordf AnnBritt Grünewald förklarade stämman öppnad
Föreslagen dagordning fastställdes
Förklarades stämman behörigen utlyst
Birger Sjungargård
Birgitta Segerström
Valdes Inger Eriksson och Inger Johansson att jämte
stämmoordförande justera protokollet

§7

§8

a.

Parentation

b.

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

§9 Revisionsberättelse
§10 Fråga om ansvarsfrihet
§11 Fastställande av årsavgift för
kommande år
§12 Förslag angående extra stämma
Därest förslaget till punkt 12
godkännes utgår punkt 13

Birger Sjungargård höll en parentation för Arne Gadd som
avlidit under året. Arne är en av Martin Koch sällskapets
tidiga engagerade ordföranden.
Verksamhetsberättelsen föredrogs (se bif). Lennart Svensson
kompletterade med sin åsikt att man borde försöka igen med
att åter inrätta ett Martin Koch pris. Han kompletterade
dessutom med informationen om att Birgit Skyllberg
bidragit till hans Martin Koch framträdanden i Stockholm
med sånginslag. Beslutades att lägga verksamhetsberättelsen
med godkännande till handlingarna samt att framföra ett
tack till Lennart Svensson för hans synpunkter som lämnas
till styrelsen.
Kassören föredrog denna, redogjorde och visade speciellt de
tre föremål som sällskapet avser förvärva:
Martin Kochs vänbok
Martin Kochs gästbok
Martin Kochs självporträtt
Beslutades att lägga berättelsen med godkännande till
handlingarna (se bif)
Att lägga denna med godkännande till handlingarna (se bif)
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
Att bibehålla nuvarande avgift 100 resp. 125 kr.
Bakgrunden och förslag beskrivs i bifogade skriften
ÄRENDE 12. Där redogörs för situationen med hyreskrav
på sällskapet. Sällskapet har hävdat att ett gammalt avtal
finns och kommunens jurist har funnit att avtalet gäller.
Trots allt vilar forfarande ett hot och osäkerhet om
sällskapets framtida existens. Lennart Svensson yrkade
avslag på förslaget om extra stämma och menade att en ny
styrelse har alla möjligheter att agera. Inger Eriksson
föreslog att bilda en arbetsgrupp för att med nya
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§13 Val
a) Ordf för ett år
b) Val av ledamöter för två år
c) Suppleanter för ett år
d) Revisorer för ett år
e) Revisorssuppleanter för ett år
f) Registerhållare för ett år
g) Prisnämnd
h) Valberedning
§14 Övriga frågor
§15 Nästa stämma
§16 Årsstämman avslutande

angreppspunkter gå in i diskussioner med kommunens
Kultur- och Fritidsförvaltning. Även Ola Selin föreslog en
rejäl uppvaktning av kommunens ledande politiker med
förslag till lösning. Han påpekade också att beslutet att
utesluta Jan Rindberg Isacsson från ett sammanträde med
Kultur- och Fritidsförvaltningen med hänvisning till jäv
varit felaktigt. Beslutades efter debatt och omröstning att
bifalla förslag enligt ÄRENDE 12.
Punkt 13 utgår enligt beslut under punkt 12

Inga övriga frågor anmäldes
Extra stämma enligt beslut under §12 25 augusti 13:00
Förklarades stämman avslutad

Hedemora 120526

Justerat

Birgitta Segerström

Birger Sjungargård

Inger Eriksson

Inger Johansson

Noteringar efter MK årsstämma 26 maj 2012
Verksamhetsberättelsen och planering för 2012 bifogas.
Efter årsmötesförhandlingarna serverades kaffe till 30-talet besökare. Yvonne Gröning höll en
föreläsning om kvinnors skrivande i Bergslagen. Yvonne är den tredje mottagaren av Kerstin
Hed priset som instiftades 2010.
Yvonne inledde sin föreläsning med Kerstin Heds dikt ”Katrina” som hon känner sig befryndad
med. Yvonne: ”Jag har sökt upp kvinnorna och fått berättat”. Kvinnornas skrivbyrå – Kvinnor i
Dalarna berättar - var ett bokprojekt i samarbete med Helena Kåks och Karin Perers där
hundra kvinnor berättar om sina liv. Yvonne citerade ett bidrag av Bodil Hed ”Ännu blommar
vitsipporna”, en stark skildring av de insatser som många anhörigvårdare gör. Yvonne har varit
omgiven av starka kvinnor och det har präglat och hjälpt henne bla. efter den svåra flygolyckan
då hennes man omkom. Efter den följde en tid med tankar som skrevs ned på spridda lappar –
som senare gavs ut på Gidlunds förlag. Efter att ha skildrat ett par bidrag till skrivarkurser i
Bergslagen med temat kvinnoutvandring – varför lämnar de unga kvinnorna landsbygden –
avslutade Yvonne sin föreläsning med en episod hon var med om som ung journalist. Hennes
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första uppdrag var att intervjua Ivar Lo Johansson som mötte henne med handkyss i hemmet på
Bastugatan i Stockholm. Artikeln skulle godkännas av Ivar Lo, men han ville få allt struket om
de kvinnor han berättat om i intervjun. Det var hans berättelse och skildringen av intervjun
skulle bli tom utan detta – artikeln blev aldrig publicerad.
Traditionsenligt följde ett besök vid Martin Kochs grav. I år också besök vid Kerstin Heds och
Paul Lundhs gravar.
Ett 30-tal besökare kom till det
avslutande programmet i kyrkan med
den officiella utdelningen av Kerstin
Hed priset (10000 kr). Karin Perers
höll ett hyllningstal till Yvonne
Gröning och AnnBritt Grünewald
delade ut priset. Birger Sjungargård
ledde helgsmålsbönen med Sång till
anden av Nils Bolander och
Aftonpsalm av Martin Koch.

Konstituerande möte
För styrelsens sammansättning och funktioner, se den bifogade kontaktlistan.
Inget konstituerande möte har hållits efter stämman pga. beslutet om prolongation av styrelse
och revisorers uppdrag fram till den beslutade extra stämman 25 augusti 2012.

Extra styrelsemöte
Några i styrelsen möttes en timme före stämman.
ÄRENDE
BESLUT
§1

Förslag om extra stämma

§2

Årsskrift

§3

Förvärv

§4

Förvärv - verkställighet

Birgitta Segerström

Att föreslå årsstämman en extra stämma samt prolongation
av styrelsens och revisorernas uppdrag enligt §12 i
stämmoredovisningen
Uppdrogs åt Birger att ta fram en årsskrift om Martin Kochs
Parisår – för att kunna effektuera Tore Ivarssons förslag och
använda motsvarande fond för detta.
Att sällskapet enligt tidigare önskemål söker förvärva
Birgers följande egendomar
Martin Kochs vänbok
Martin Kochs gästbok
Martin Kochs självporträtt
För bakgrundsbeskrivning angående denna fråga, se sista
punkten i den ekonomiska redovisningen.
Beslöts att ta upp frågan om föremålsförvärv till
verkställighetesbeslut vid styrelsesammanträde 8 juni
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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)
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MARTIN 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
Utdelning av pris 2011 till Louise Waldén

10.000
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 Dik-tonius
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
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Revisionsberättelse bifogas

7

Ärende 12 bifogas
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HJALMAR ENVALL

PER KÅKS

OLA SELIN

IRENE LJUNGKVIST

STEN ÅKE LUNDEVALL

ROLF SEGERSTRÖM

EMAIL
annbritt.grunewald@swipnet.se

076-843 2955 pedak@swipnet.se

MOB

070-303 3667 ingen email
070-5646786

776 70 VIKMANSHYTTAN
776 96 DALA HUSBY
776 34 HEDEMORA
187 70 TÄBY

MURARVÄGEN 1

BENGTSBO 45

BLADSTIGEN 13

SKOLVÄGEN 3

070-3521787

08-510 11634 070-5912294

0225-13696

0225-413 68

birgitta.seg@gmail.com

sten-ake.lundevall@telia.com

ordfoget@telia.com

070-576 5024 per.kaks@comhem.se

maren4008@hotmail.com

776 00 HEDEMORA

070-3870384

ÅSGATAN ?

0225-154 13

776 33 HEDEMORA

070-351 9922 karvemo@gamma.telenordia.se

RUSBOGATAN 3

0225-774262

776 30 HEDEMORA

08-510 11634 070-523 6662 birgitta.seg@gmail.com

0225-52999

TEL

Uppdaterad per den 5 dec 2011

KARL TROTZIGS G. 16

187 70 TÄBY

BIRGITTA SEGERSTRÖM SEKR SKOLVÄGEN 3

LINNÉA KÄRVEMO

820 40 JÄRVSÖ

BIRGER SJUNGARGÅRD KASS RÖDMYRAVÄGEN 1

ANNBRITT GRÜNEWALD ORDF VEDGÅRDSVÄGEN 1 C 783 32 SÄTER

2011

MARTIN KOCH SÄLLSKAPET
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Uppdaterad kontaktlista för styrelsemedlemmar

