Jolosällskapet
Protokoll styrelsemöte Lördagen den 11 mars kl 15.00
Plats: föreningslokalen, Nätgränd 3, Stockholm
1. Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av styrelseordföranden
2. Förslag till dagordning
Förslaget godkändes.
3. Närvarande:
Anders Hedberg Gunvor Hildén; Johan Erséus, Kerstin Matz; 'Kristian Wedel'; Olof
Sandström, Rolf Andréen Torkel Danielsson Anders Sandström, Olle Sandström,
Frånvarande:
Torbjörn Suneson, Erik Ohlsson, Kerstin Nylander
4. Föregående styrelseprotokoll;
Godkändes.
5. Ekonomi,
Skattmästaren föredrog den ekonomiska rapporten som sträcker sig till och med 2017-0311. Konstaterades att det ekonomiska läget var tillfredsställande och enligt plan samt att
medlemsantalet är stabilt över 300 medlemmar. Dock konstaterade Skattmästaren att
Bonniers bidrag till årets Jolopris ännu inte gottgjorts sällskapet. Ekonomirapporten
utdelades på mötet.
6. Återkopplig på Stadionevenemanget,
Deltagande medlemmar utryckte sitt stora gillande av Johans, som vanligt väl när Johan
delar med sig av sin stora kunskapsbank, genomförda guidning. Ordföranden framförde
styrelsens stora tack för arrangemanget och såg fram emot att få en möjlighet att under
Johans sakkunniga vägledning återigen få besöka Stadion.
7. Sällskapets hemsida, facebook, kommunikationsstrategi återkoppling.;
Beslöts att ansvaret för sällskapets olika kommunikationskanaler fördelas enligt följande:
Hemsidan; Kristian Wedel kontentansvarit, Torkel Danielsson tekniskt ansvarig och
kontaktperson gentemot leverantörerna av hemsida och domännamn.
Facebook; Johan Erseus ansvarig kontaktperson gentemot facebook och tillsammans med
Kristian Wedel kontentansvarig.
Styrelsen konstaterade att ett nära samarbete mellan Kristian och Johan skulle gagna
informationen till medlemmarna varför det uppdrogs till Kristian och Johan i sina
funktioner etablera ett nära samarbete.
Torkel framförde ett förslag att undersöka möjligheten att byta teknisk miljö för hemsidan
till en stabilare.
Beslöts att uppdra åt Torkel enligt förslag samt att utvärdera för och nackdelar med olika
alternativ samt att till nästa styrelse återkomma med förslag för beslut.
Styrelsen uppmärksammade återigen det förtjänstfulla arbete som Kerstin Nylander under
sin tid som webansvarig lagt ned för sällskapet: Under detta styrelsemöte lyftes fram att
samtliga JOLO-böcker lagts upp på hemsidan av Kerstin.
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8. Haparandaresan, status.:
39 anmälda per styrelsedagen. Resan blev fulltecknad direkt, varför resgruppen beslöt att
öppna för ytterligare platser, antalet 40 föreslogs. Programmet distribuerades till
styrelsemedlemmarna för information och återkoppling till Olle Sandström. Lästips inför
resan diskuterades. Beslöts att eventuellt tillkommande lästips skall skickas till Olle
Sandström inom en vecka efter styrelsesammanträdet.
Ordföranden gick därefter igenom programmet i syfte att för styrelsen beskriva hur
logistiken är tänkt att fungera,
Nästa resa, förslag,
Chicago har lämnats som förslag till styrelsen. Motiv till resemålet är främst JOLO:s bok
Chicago och den bok som nyligen givits ut om svenska immigranter i och omkring
Chicago. Johan E lyfte fram Danmark, utanför Köpenhamn där bl.a. Jylland och Hornbaek
nämndes. Malta som tänkbart resmål lyftes fram av Rolf Andreén. Ytterligare ett förslag
som figurerat i diskussionerna kring resemål är Paris.
Johan Engström har lämnat förslag till styrelsen om en resa i Nordtyskland inkluderar
Hamburg och Pommern. Resan har gjorts av Stockholms Trängbefälsförening så
erafrenhet av vad som funkar och inte funkar finns. Förslagen mottogs med stort gillande
av styrelsen. Uppdrogs till resegruppen att utvärdera och återkomma till styrelsen med
förslag att besluta om vid första styrelsemötet efter Haparandaresan.
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9. Kommande programpunkter
Sarajevobokens boksläpp, två föreslagna tider, 4 maj i Uppsala och 9 maj på Lidingö.
Boken bedöms av Johan E vara färdig i god tid innan dessa datum. Torkel kontakta Jan
Sandqvist för att arrangera evenemanget, Johan E kommer att medverka där.
Uppsala, kontakterna med bokhandeln på Drottninggatan sköts av Anders S. Johan E och
Vibeke introducerar boken.
Uppdrogs vidare åt Anders S och Olle S att kontakta Bo Pellnäs och Kristian Gerner för
efterhörande om intresse för att delta som föredragande i kommande programpunkter.
Uppdrogs åt Olle Sandström att återkomma till Johan Hakelius med ett mer specificerat
underlag för ett kåseri/föredrag. Styrelsen föreslog ett kåseri om det specifikt brittiska och
om det går att knyta an till JOLO, i så fall desto bättre.
Nordiska museet, titta på JOLO:s slipsar, Johan E har fortsatt bollen.
Peter Englund, ordföranden har approcherat honom och han har inte varit direkt negativ.
Uppdrogs åt ordföranden att utveckla detta åt det positiva hållet som avses sluta i ett
framträdande för sällskapet.
Pris för boken? Beslöts att ta 120:- plus moms (6%) mot bokhandel.
Vid försäljning på släppkvällarna sätts priset till 120:- där intäkten delas lika mellan
sällskapet och bokhandeln. När boken därefter säljs till medlemmar, skall utpriset
innefatta bok plus porto.
10. Uppföljning av status sällskapets bokförråd, redovisning av excelarket
Diskussion om hur många exemplar av Sarajevoboken som skall tryckas i första upplagan.
Beslöts att uppdra åt ordföranden och Johan E att tillsammans ta fram ett förslag och
redovisa detta till nästa styrelsemöte för beslut.
Uppdrogs till Olle Sandström att uppdatera excelarket efter informationsinhämtning från
de som brukar ha böcker hemma.
11. Årsmötet, eventuellt utestående punkter samt verksamhetsberättelsen 2016
Verksamhetsberättelsen godkändes.
Till sällskapet generöst skänkta böcker lottas ut under årsmötet.
Sällskapets Göteborgssektion har mottagit en donation av samtliga JOLO:s utgivna böcker
samt ytterligare vissa böcker av Margareta Sjögren., även dessa beslöts ska ingå i
utlottning på årsmötet.
I övrigt inga ytterligare utestående punkter till årsmötet.
12. Övriga frågor
Historiedagarna är 2017 i Borås, beslöts att sällskapet inte skall vara representerat.
Dels årsmöte är den 2/4, ordföranden deltar.
Bok och bibliotek, sällskapets Göteborgssektion deltar för sällskapets räkning.
Nyrekrytering, här föreslogs att approchera pensionerade journalister och yngre aktiva
journalister. De yngre enligt Erik Ohlssons förslag med föreläsning/föredrag för t.es.
DN:jounalister om JOLO av Johan E.
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Kristian W föreslog att varje medlem får i uppdrag att rekrytera en ny medlem och att vara
fadder åt den nye medlemmen under ett år.
Förslagen antogs med acklamation och uppdrogs åt Kristian att framföra styrelsens önskan
att Ulf Svenningsson tar fram ett snyggt gåvobrev att överlämnas till den nye medlemmen.
13. Mötets avslutande.
Ordföranden avslutade mötet

Vid protokollet: Anders Hedberg

justerat: Anders Sandström
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