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         Årsstämma juni 2022 – Dagordning och beslut 
Denna årsstämma avser verksamhetsåret 2021.  Beslut enligt detta protokoll godkändes av stämman 

på Pingstafton den 4 juni 2022. 

Närvarande styrelseledamöter: 

Birger Sjungargård, Linnéa Kärvemo, Birgitta Segerström, Staffan Nordström, Rolf Segerström 

Förhinder: 

Sara Gidlund, Hjalmar Envall, Cecilia Broberg Bro, Isabell Forslund-Vikström 

        ÄRENDE         BESLUT 
§1 Stämmans öppnande Att Birger Sjungargård förklarade stämman öppnad. 
§2 Fastställande av dagordning Att föreslagen dagordning/ärendelista fastställdes. 
§3 Fråga om stämmans behöriga 

utlysande 
Att stämman förklaras behörigen utlyst. 

§4 Val av ordförande för årsstämman Att Birger Sjungargård valdes. 
§5 Val av sekreterare för årsstämman 
§6 Val av 2 protokolljusterare 

Att föreningens sekreterare, Birgitta Segerström valdes. 
Att Inger Eriksson och Rolf Segerström valdes att jämt ordf. 
justera protokollet. 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse Att denna med godkännande lades till handlingarna samt 
att den föreslagna Verksamhetsplanen godkändes och 
lades till handlingarna (bilaga 1-2). 

§8 Ekonomisk berättelse Att denna (bilaga 3-4) med godkännande lades till 
handlingarna. 

§9 Revisionsberättelse Att denna (bilaga 5) med godkännande lades till 
handlingarna. 

§10 Fråga om ansvarsfrihet Att styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
§11 Fastställande av årsavgift för 

kommande år 
Att den tidigare avgiften bibehålles oförändrad till 200 
resp. 250 kr (enskild resp. familj) för 2023. 

§12 Behandling av inkomna motioner från 
medlemmar 

Inga motioner inkomna. 

§13 Val 
a. Ordf för ett år 

 
b. Kassör för ett år 
c. Val av ledamöter för två år 
d. (Kvarstående för ett år – ej val) 

 
 
e. Suppleanter 
f. Revisor för ett år 
g. Revisorssuppleant för ett år 
h. Registerhållare för ett år 
i. Prisnämnd 

 
j. Valberedning 

Att följande val gjordes 
Birger Sjungargård (AnnBritt Grünewald är 
hedersordförande, styrelsemedlem och väljs inte) 
Linnéa Kärvemo 
- 
Birgitta Segerström, Sara Gidlund, Staffan Nordström, 
Hjalmar Envall, Cecilia Broberg Bro 
(Isabell Forslund-Vikström avgått från styrelsen) 
Vakant 
Lars Göran Karlsson 
Kristina Israelsson 
Rolf Segerström 
Styrelsen samt den eller de som styrelsen väljer att 
adjungera. 
Styrelsen med Hjalmar Envall sammankallande. 
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k. Flaggansvarig Ola Selin 
§14 Övriga frågor 
§15 Nästa årsstämma 

- 
Att fortsätta traditionen med årsstämma på Pingstafton (27 
maj 2023) och att kallelsen till stämman skett i och med 
detta beslut och denna rapport. 

§16 Årsstämmans avslutande Att årsstämman förklarades avslutad. 
 

 
Täby 2022-06-06 Justeras 
 
 
Birgitta Segerström Birger Sjungargård Rolf Segerström               Inger Eriksson 

 
 

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse för 2021 

Bilaga 2 Verksamhetsplan 

Bilaga 3 Ekonomisk berättelse – Resultat & Balansräkning 2021 

Bilaga 4 Ekonomisk berättelse - Budget 

Bilaga 5 Revisionsberättelse 2021 

Bilaga 6 Styrelseledamöter med adressuppgifter 

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

Noteringar 
Omedelbart före stämman samlades styrelsen för att gemensamt gå igenom underlagen till 

årsstämman – alla underlag godkändes. 

Den mångåriga medlemmen Hedvig Perers har avlidit och efterlämnat en gåva till föreningen. I 

tacksamt minne bevarad. 

Stämman besöktes av några få medlemmar som fick del av ett intressant föredrag av Birger på temat 

”Mysteriet Martin Koch”. 

Därefter besöktes traditionsenligt författargravar och avslutningen av dagen skedde också 

traditionsenligt med Helgsmål ledd av Birger i Hedemora kyrka. 
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Bilaga 1 

MARTIN KOCH SÄLLSKAPET - HEDEMORAPARNASSENS VÄNNER 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 

 
Av Hedemora kommun har vår förening fått i uppgift att återskapa, levandegöra och vidare-utveckla 
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, Linnéa 
Kärvemo kassör, Hjalmar Envall, Sara Gidlund, Isabell Forslund Vikström, Cecilia Broberg Bro och 
Staffan Nordström, med registeransvarig Rolf Segerström som ständigt adjungerad, samt AnnBritt 
Grünewald som hedersordförande. Revisorer Lars Göran Karlsson samt Kristina Israelsson. 
  
Styrelsen har haft 3 protokollförda möten (16/7, 4/9, 1/12). Årsmötet genomfördes ”per capsulam” 

på grund av pandemin. Kulturnatten genomfördes planenligt och som vanligt kom och gick besökare 

under kvällen, totalt c:a 40 personer. DELS-årsboken delades ut till besökande medlemmar. Linnéa 

Kärvemo företräder vårt sällskap i kulturportalen Hedemorakultur.se.  

 
Föreningen är medlem i DELS (De litterära sällskapen i Sverige).  
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”LYRIKEN – ETT KÄLLFLÖDE – FÖR SJÄLENS HÄLSA” - VERKSAMHETSPLAN 

De orden är den grund, på vilken vårt sällskap ska bygga sin verksamhet i samarbete med kommun, 
skola och bibliotek och alla dem som känner för detta. 
1.Lagmansgården som Litteraturens Hus i Hedemora.  
Det första uppdraget Sällskapet fick av Hedemora Kommun efter Lagmansgårdens brand1985 var att 
återskapa och levandegöra den kulturmiljö som där skapats av Martin Koch och den grupp som 
samlats kring honom Hedemoraparnassen. Sällskapet har under de gångna tre decennierna genom 
förvärv, donationer och depositioner lyckats med detta.  
Ett mål i nuläget är att försöka få tillbaka Sigfrid Ullmans Martin Koch porträtt. 
I den verksamhetsplan vi nu gör bör detta önskemål finnas med, liksom den tidigare ambitionen att 
upprätta en komplett inventarieförteckning i samarbete med kommunen. 
2. Publikationer 
Ända sedan starten 1982 har Sällskapet genom skriftverksamhet sökt fullgöra uppdraget att 
levandegöra sitt litterära arv.  Skrifterna har varit i form av böcker som t. ex den senaste ”Vindarnas 
Verser”, utgiven på Gidlunds Förlag, vilket också svarat för flera tidigare årsböcker. 
I vår verksamhetsplan bör vi notera, att vi tidigare mottagit en donation på 25.000 kr för att göra 
Martin Kochs reportage kända. Dessa blev av Elmer Diktonius betecknade som ”Sveriges bästa” i sin 
genre. Med nuvarande teknik, så är en digitalisering mer användbar för forskningsändamål. För det 
syfte som donator hade torde en bok som belyser bredden och djupet i dessa reportage vara mera 
lämplig. Förslaget blir då, att ge ut en bok som belyser fyra aspekter, nämligen socialskildringen, 
”wallraff-reportagen”, modernismen, folkfromheten, och Paris-tiden. För kommande år bör Paul 
Lundhs och Nils Bolanders arbeten finnas i åtanke. 
Under senare år har medlemshälsningar sänts ut i form av häften på fyra eller åtta sidor. Dessa har 
visat sig ha en väldigt stor genomslagskraft och läsvärde. Förslaget är alltså, att i en verksamhetsplan 
ge uttryck för önskvärdheten att göra ett sådant blad, på sätt som nu skett som julhälsning 
respektive medlemshälsning inför årsstämman, och information om vårt Sällskap. 
3. Arrangemang 
Sällskapet har svarat för internationella symposier för arbetarlitteratur, och deltagit i konferenser 
och olika publika arrangemang. Tyngdpunkten har dock legat på de samlingar som anordnats där 
Lagmansgårdens intima karaktär kunnat tillvaratas som t.ex. traditionen med Kulturnatten blivit. 
I en verksamhetsplan bör vi markera en fortsatt inriktning på att svara för sådana arrangemang, som  
t.ex. Isabell Vikström Forslunds presentation, där människor från andra kulturer får komma till tals, 
och stärka varumärket ”Parnass”  för sådana program i Lagmansgården. 
För övrigt skall vi på olika sätt medverka från Sällskapets sida med presentationer och program  
i andra lokala föreningar och sammanhang. En planering med detta syfte bör ske med kommun, skola 
och bibliotek. 
4. Litteraturpris 
Sällskapet har profilerat sig genom utdelande av litterära priser - Martin Koch Priset tilldelades senast 
Göran Greider. Kerstin Hedpriset är ett av de få ”feministiska” i sitt slag som finns. 
I verksamhetsplan bör fastslås att ett pris delas ut varje eller vartannat år och att sällskapet står som 
huvudman för de medel som fonderas för detta ändamål. 
 
Med vad ovan framförts föreslås styrelsen föreslå årsstämman anta denna verksamhetsplan för 
kommande år.           Birger Sjungargård  

Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Troligt resultat från en kommande 

konstituering av styrelsen… 
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