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Årsstämma 19 maj 2018
Årsstämman hölls traditionsenligt på Pingstafton i St Paulusgården Hedemora.
ÄRENDE
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13

BESLUT

Stämmans öppnande
Fastställande av dagordning
Fråga om stämmans behöriga
utlysande
Val av ordförande för årsstämman
Val av sekreterare för årsstämman
Val av protokolljusterare
Styrelsens verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Fastställande av årsavgift för
kommande år
Behandling av inkomna motioner från
medlemmar
Val
a. Ordf för ett år
b.

Val av ledamöter för två år

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Val av ledamöter för ett år
Suppleanter
Revisor för ett år
Revisorssuppleant för ett år
Registerhållare för ett år
Prisnämnd

i. Valberedning
§14 Övriga frågor

§15 Nästa årsstämma

Martin Koch-sällskapet
c/o Sjungargård
Rödmyravägen 1
820 40 Järvsö

Ordf. Birger Sjungargård förklarade stämman öppnad
Att föreslagen dagordning fastställdes
Att stämman förklarades behörigen utlyst
AnnBritt Grünewald valdes till ordförande för stämman
Birgitta Segerström valdes till sekreterare
Rolf Segerström valdes att justera protokollet
Att denna med godkännande lades till handlingarna
Att denna med godkännande lades till handlingarna
Att denna med godkännande lades till handlingarna
Att styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Att den tidigare avgiften bibehålles oförändrad till 200
resp. 250 kr (enskild resp. familj) för 2019
Inga motioner
Att följande val gjordes
Birger Sjungargård (AnnBritt Grünewald är
hedersordförande, styrelsemedlem och väljs inte)
Staffan Nordström (nyval), Linnéa Kärvemo, Hjalmar Envall,
Åsa Lejonklo (Kvarstående för ett år är Birgitta Segerström,
Sara Gidlund)
Isabel Forslund (nyval, fyllnadsval)
Lars Göran Karlsson
Kristina Israelsson
Rolf Segerström
Styrelsen samt den eller de som styrelsen väljer att
adjungera.
Styrelsen med Hjalmar Envall sammankallande.
Ola Selin meddelade att han sedan många år är
flaggansvarig och ser till att Svenska flaggan är hissad på
Lagmansgården på Pingstafton, dagen för årsstämman. Ola
tackades av samtliga för sitt engagemang.
Lilian Larsell frågade om medlemsantalet och fick
informationen att vi är c:a 50 betalande medlemmar. Ordf
Birger kompletterade med att antalet medlemmar behöver
ökas och att föreningen också är inne i en positiv utveckling
vad det gäller profileringen och kontakterna med
kommunen.
Att fortsätta traditionen med årsstämma på Pingstafton (8
juni 2019) och att kallelsen till stämman skett i och med
detta beslut och denna rapport.

Kontakt: Birgitta Segerström (sekr)
Tel 070-523 66 62
Epost: birgitta.seg@gmail.com
Hemsida: www.martin-koch.st
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§16 Årsstämmans avslutande

Förklarades stämman avslutad. AnnBritt tackade för
förtroendet som stämmoordförande.

Hedemora 2018-05-19

Justerat

Birgitta Segerström

Rolf Segerström

Bilaga 1

Verksamhetsberättelse

Bilaga 2

Ekonomisk berättelse

Bilaga 3

Revisionsberättelse

Bilaga 4

Styrelseledamöter med adressuppgifter

Konstituering av styrelsen
Styrelsen kommer att vid senare tillfälle konstitueras. Detta redovisas då i separat styrelseprotokoll.

Noteringar efter MK årsstämma 180519
Årets Martin Koch pristagare, Göran Greider, läste ett antal av sina dikter som var valda för att passa
in i sammanhanget. Diktläsningen spelades in och det finns möjlighet att (åter-)uppleva från följande
länk på vår hemsida – Diktläsning.
Traditionsenligt följde ett besök vid Martin Kochs, Kerstin Heds och Paul Lundhs gravar. Ett 40-tal
besökare kom till pingstaftonens helgsmålsbön. Birger ledde gudstjänsten där också den officiella
utdelningen av Martin Koch priset ägde rum.

Martin Koch-sällskapet
c/o Sjungargård
Rödmyravägen 1
820 40 Järvsö
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Bilaga 1
MARTIN KOCH SÄLLSKAPET - HEDEMORAPARNASSENS VÄNNER
ÅRSSTÄMMAN 19 MAJ 2018, VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Av Hedemora kommun har vår förening fått i uppgift att återskapa, levandegöra och vidareutveckla
den unika kulturmiljö som Martin Koch och det författarkollektiv som samlades kring honom,
skapade och som gjorde Lagmansgården till ett Litteraturens Hus i Dalarna. Styrelsen har under året
bestått av Birger Sjungargård (ordf.), Birgitta Segerström (sekr.), Linnea Kärvemo (kass.), Hjalmar
Envall, Sara Gidlund, Åsa Lejonklo, AnnBritt Grünewald och Rolf Segerström, samt Lennart Svensson,
vilken som hedersledamot är ständigt adjungerad. Revisorer Lars Göran Karlsson samt Kristina
Israelsson. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger, och föreningen har medverkat vid olika kommunala
evenemang. Ett självporträtt av Martin Koch har överlämnats av Karl Bodell, Tyresö. Föreningen har
tagit initiativ till att åter kunna dela ut ett Martin Koch Pris och här nedan skall en bakgrund härtill
tecknas, samt även prismotiveringen för 2018 .
”MÄNNISKOVÄRDET VI FORDRA TILLBAKA”
Martin Koch var en förgrundsfigur i den grupp författare som i början av nittonhundratalet var en
viktig del i arbetarrörelsens kamp för sociala och politiska rättigheter. Med sina tre monumentalverk
”Arbetare”, ”Timmerdalen” och ”Guds vackra värld” skapade han en ideologisk medvetenhet i denna
kamp, som gav politisk framgång och bidrog till framväxten av vårt demokratiska välfärdssamhälle.
”BLOTTA EN NY SLAGS FATTIGDOM – BRISTEN PÅ MÄNNISKOVÄRDE”
Martin Koch hade efter några år i Frankrike återvänt till Sverige och slagit sig ner på Lagmansgården i
Hedemora, som därmed blev ett Litteraturens Hus i Dalarna. Det var där som ett litterärt kollektiv,
kallat Hedemoraparnassen, kom att samlas kring det runda bordet i pensionatets sal. Denna grupp
hade tagit som sin uppgift att ”blotta en ny slags fattigdom, bristen på människovärde”. Detta var en
viktig uppgift under en tid, då människovärdet förtrampades av en ideologi som hade övermänniskan
som ideal. Denna ideologi var då mer eller mindre förhärskande i Europa och hade starkt gensvar inte
minst i vårt land och i Hedemora.
HEDEMORAPARNASSENS UNKA INSATS
Denna litterära grupp på Lagmansgården är unik i sitt slag. Den bars av ett patos, ja ett hat mot
förtrycket av människovärde, mot själva orättfärdigheten som kunde ta sig uttryck i glödande
protestdikter som är aktuella än i dag. I gruppen fanns bondmoran Kerstn Hed. Hon var vårt
lands kanske mest lästa poet. Hon gjorde upp med nazism och antisemitism i sina dikter på ett
radikalt sätt, med sitt omutliga rättvisepatos. Paul Lundh lyfte fram vardagslivets egenvärde för
de vanliga enkla människorna. Nils Bolander, prästen, gav ett andligt perspektiv, där Gud blev de
nederstas Gud på ett sätt som chockerade många, men gav kyrkan en välbehövlig injektion till
andlig förnyelse och social väckelse. Bolander blev själv anmäld för att vid en gudstjänst tagit
upp en kollekt till ett hem för judiska flyktingbarn!
POESI SOM POLITIK
2017 kom så en doktorsavhandling som lyfter fram denna unika insats. Den har titeln ”Poesi som
politik”. Evelina Stenbeck lyfter där fram begreppet ”Aktivistisk poetik”. Detta är just den litterära
tradition i vilken Martin Koch och Hedemoraparnassen - är föregångare både genom sitt arbetssätt
och genom sitt budskap. Det är nödvändigt att vi alltid frågar oss vilka människor som i dag förföljs,
förtrycks, förnedras och förintas och att vi gör det på samma radikala sätt som gruppen på
Lagmansgården gjorde. De tog en klar ställning i ord och handling. Poesin kan vara ett viktigt
Martin Koch-sällskapet
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politiskt vapen. Det är den traditionen vår förening fått i uppdrag av Hedemora kommun att
återskapa, levandegöra och vidareföra. Det gör vi genom att anordna olika evenemang, ge ut skrifter
och dela ut ett litteraturpris, där Sara Lidman och Aino Trosell tillhör de tidigare pristagarnas skara.
2018 får Göran Greider välförtjänt detta pris för sina insatser att ha förnyat den klassiska svenska
arbetarlitteraturen och givit dess sociala och politiska idéinnehåll en massmedial genomslagskraft,
samt visat på dess nya uppgifter i ett samhälle där klassklyftor ökar och människovärdet förtrampas
och där girighet och kortsiktiga intressen skapar nya hot mot den värld vi lever i. Han står som en
klippa i en unik svensk litterär tradition

MARTIN KOCH PRISET
2018

HAR TILLDELATS

GÖRAN GREIDER
”För hans insatser som författare, kulturarbetare och opinionsbildare, där han alltid ställt
sig på underklassens sida och påtalat de strukturella orättvisor som finns och förstärks i
vårt samhälle och blottat det som är kärnan i den nya fattigdomen, nämligen föraktet för
svagheten och förnekandet av människovärdet och visat på dess politiska dimension.”
HEDEMORA 19 maj 2018

AnnBritt Grünewald
Henrik Sellin

Martin Koch-sällskapet
c/o Sjungargård
Rödmyravägen 1
820 40 Järvsö

Birger Sjungargård
Agneta Andreasson Bäck
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Bilaga 2
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Bilaga 2 (forts)
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Bilaga 3
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Uppdaterad per den 22 maj 2018

Notera att styrelsemedlemmarnas roller inte är
formellt fördelade förrän Konstituerande
styrelsemöte hållits.

2018
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