Jolosällskapet håller årsmöte lördagen den 22 mars 2014 kl 17.00
Jolopriset utdelas till Ola Larsmo, pristagaren berättar om sin gärning.
Kära Jolovänner,
Välkomna till årsmöte! Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna.
Tid: Lördagen den 22 mars kl 17.00 håller vi årsmöte i Stockholm.
Plats: Föreningslokalen, Nätgränd 3. (T-bana till Skanstull, därefter buss 55, hållplats
Nätgränd).
2014 års Jolopris tilldelas Ola Larsmo författare och medarbetare i Dagens Nyheter samt
ordförande i Svenska Pen.

Juryns motivering:
Årets Jolopris tilldelas journalisten, författaren och litteraturkritikern Ola Larsmo. Som journalist
är Ola Larsmo liksom Jolo tätt i spåren på människor och företeelser som framstår som både
tidstypiska och allmängiltiga.
I sina romaner delar han Jolos intresse för historia, från de utnyttjade ”offentliga” kvinnorna i
1880-talets Uppsala till andra världskrigets motståndsrörelse vid norsk-svenska gränsen. Han är
också en skarpögd kritiker, även om han inte recenserar dåliga Vilda Västern-filmer i Jolos anda.
Ola Larsmo är lågmäld i stil och ton, men låt er inte bedras. Han kan väcka provokation som med
reportaget i Dagens Nyheter om Swede Hollow i Minnesota, där svenska migranter i slutet på
förrförra seklet sågs som korkade, illaluktande och talande ett obegripligt språk.
Jolopriset instiftades 2002 i syfte att belöna journalister/författare som verkar i Jolos anda, det
vill säga de förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen.
Prissumman är 10.000 kronor och priset sponsras 2014-2015 av bokförlaget Atlantis.Juryn har
bestått av Kerstin Matz, Caj Lundgren (Kajenn), Stephen Farren-Lee, Kajsa Olsson och Johan
Erséus.
Tidigare pristagare har varit Mats Lundegård, Cecilia Uddén, Richard Swartz, Ingmarie Froman,
Kjell Albin Abrahamsson, Annette Kullenberg, Kurt Mälarstedt, Mats Olsson, Ulrika Knutson,
Ingemar Unge, Cordelia Edvardson och Per Svensson.
Jolosällskapets årsavgift 2014 är 150 kr och betalas in på sällskapets postgirokonto 43 06 676. Inbetalningskort bifogas. Glöm inte att skriva ditt namn och adress. Vi är tacksamma om
avgiften betalas inom en vecka. Den som redan betalat för 2014 kan naturligtvis bortse från
anmaningen.
Medlemmar som vill ha sällskapets utskick via e-post, och inte tidigare lämnat sin e-postadress,
maila, sandstrom.olle@telia.com.
Efter årsmötet serveras lätt förtäring och ett glas vin eller annan dryck till självkostnadspris.
Under årsmötet kommer det att finnas ett bokbord med Jolo-anknytning.

Hjärtligt välkomna!
Stockholm i februari
Styrelsen /Anders Sandström (070-630 63 209)
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Dagordning för Jolosällskapets
årsmöte den 22 mars 2014:
1. Val av ordförande och sekreterare
vid mötet
2. Val av justeringsmän, tillika
rösträknare
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga
utlysande

7. Verksamhetsplan för det kommande
året
8. Årsavgift för nästkommande år
(2015)
9. Val till styrelsen (fyllnadsval)
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning

4. Styrelsens berättelse för det gångna
verksamhetsåret med bokslut

12. Övriga frågor

5. Revisorernas berättelse

13. Årsmötets avslutande

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
och fastställande av balansräkningen
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Verksamhetsberättelse för 2013 för Jolosällskapet
Org.nr. 80 24 65 - 5071
Styrelsen
Styrelseledamöter: Anders Sandström, ordförande, Anders Bauer, sekreterare, Kerstin Matz,
vice sekreterare, Olle Sandström, skattmästare, Kerstin Nylander, webbansvarig, Johan Erséus,
Gunnar Hedin, Gunvor Hildén, Bengt Lagerkvist och Kristian Wedel.
Vår värderade styrelseledamot Bengt Lagerkvist avled den 6 maj.
Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden under året: 23 mars, 21 maj och 12
oktober.
Jolopriset 2013
Årets Jolopris, sponsrat av Bokförlaget Forum, tilldelades journalisten och författaren Per
Svensson, vald av en enhällig jury. Motiveringen var följande:
”Per Svensson har fem egenskaper som gör honom till en läsvärd skribent. Han är stilsäker, han
är nyfiken, han är oväntad, han är analytisk och han förstår att använda en bildning som inte
andas kultursnobbism.
Likt Ture Sventon är han ständigt på spaning - efter folkhemmet, mexiteglets ursprung,
försvunna hus på Tomtebogatan, kroatiska krigsförbrytare, P-O Sundmans gåta eller ett djup i
prins Gustaf Adolf.

Inte minst spanar han från cykelsadeln i hemstaden Malmö. Och precis som Jolo vänder han på
stenar och perspektiv, rotar rastlöst i terräng och arkiv, hittar mönster, lyfter fram detaljer,
filtrerar allt genom sin beläsenhet och går i mål utan att ha tappat bort några poänger längs
vägen. ”
I juryn har ingått Kerstin Matz, ordförande, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee, Caj Lundgren
och Kajsa Olsson. Jolopriset instiftades 2002 för att utmärka journalister/författare som verkar i
Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, är nyfikna och har en förmåga att gripa
ögonblicket.
Tidigare pristagare är Mats Lundegård, Cecilia Uddén, Richard Swartz, Ingmarie Froman, Kjell
Albin Abrahamson, Annette Kullenberg, Kurt Mälarstedt, Mats Olsson, Ulrika Knutson, Ingemar
Unge och Cordelia Edvardson.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 23 mars i Stockholm. Ett trettiotal medlemmar deltog. Efter ordinarie
årsmötesförhandlingar (se protokoll 2013-03-23 på Sällskapets hemsida) presenterade
ordföranden Anders Sandström årets Jolopristagare Per Svensson. Ordföranden läste upp juryns
motivering och överlämnade diplom, prischeck om 10.000 kronor och blommor.
Per Svensson tackade särskilt för motiveringens liknelse vid Ture Sventon: - Ja, jag knycker
jättemycket från Ture Sventon!
I sitt tacktal (se Gunnar Hedins referat på Sällskapets hemsida) uppehöll sig Svensson till en del
vid journalist- och författarrollen som han menade var i grunden ”ett program för att upphäva
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risker”; man trivs bäst med att vara i bakgrunden och ”parasitärt” beskriva andras liv. Han
menade också att Jolo själv hade detta outsiderdrag, vilket bl.a. framkommer i Jolos beskrivning
av Gustaf Hellström - ett förtäckt självporträtt enligt Svensson.
Svensson kom även in på folkhemmet och den svenska moderniteten, ett ämne han skrivit
mycket om, bl.a. i boken Storstugan. För närvarande sysslar han med att skriva en bok om
Anders Zorn.
Auditoriet fick tillfälle att ställa frågor om författares klippböcker, stadsspaning, litteraturkritik,
tidningsformat, heminredning och eviga följeslagare.
”Picknick i Jolos trädgård”
Den traditionella vårsammankomsten på Åkervägen 17 på Lidingö ägde rum den 21 maj, på
generös inbjudan av Kerstin Nylander och Gabriel Thulin. Ett 25-tal medlemmar deltog och fick
också tillfälle till en ”husesyn”.
Sammankomsten inleddes med en tyst minut för att hedra Bengt Lagerkvist, avliden den 6 maj. I
några minnesord framhöll Anders Sandström särskilt Bengts insatser för Jolosällskapet.
Följande från Sällskapets hemsida:
”Bengt tillhörde initiativtagarna till Jolosällskapet och var styrelseledamot sedan ett tiotal år.
Bengt, som i decennier varit en ledande kraft inom TV-teatern och folkbildat tittarna i oräkneliga
konstprogram, var alltid en pådrivande kraft i styrelsearbetet och ansvarade för en rad
föreningsmöten.
Med sin erfarenhet som personlig vän till Jan Olof Olsson bidrog han inte minst till att
levandegöra Jolo för oss medlemmar.
Bengt ledde flera stadsvandringar i Stockholm, ibland tillsammans med Söderbergsällskapet.
Bengt var också Jolosällskapets mästerlige konstguide på olika konstmuseer vid Sällskapets
återkommande resor i Jolos fotspår. Alla deltagare minns när vi stannade inför Leonardo da Vincis
Damen med hermelin på Czartoryskimuseet i Kraków eller då Bengt på sitt suveräna och fasta
sätt ledde oss på Tate Modern under besöket i London.
Sista tillfället Bengt medverkade i Sällskapet var häromåret, vid en programkväll om TV-serien
"Någonstans i Sverige" – då han berättade hur han hade bett Jolo att skriva manuset, och hur det
hade gått till under inspelningen uppe i Tornedalen. Bengt hade med sig skådespelaren Per
Waldvik, som spelade rollfiguren Morsgrisen, och tillsammans gav de en oförglömlig bild av hur
den folkkära TV-serien skapades.
Jolosällskapet saknar en god vän och våra tankar går till Bengts familj.”
Som årets ”trädgårdstalare” berättade Johan Erséus medryckande om ”Jolo - ett engelskt
modelejon från Birkastan” och illustrerade med ett träffsäkert urval Jolotexter och -formuleringar.
Vibeke Olsson Falk kompletterade med intressanta minnen och iakttagelser.
I nummer 1/2013 av tidskriften Parnass finns en läsvärd artikel i samma ämne av Johan Erséus.
(se bilaga)
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”I Jolos fotspår till Berlin”, den 10 - 13 oktober 2013
Årets Joloresa gick till Berlin. Därifrån skrev Jolo tidningsartiklar och kåserier och gav
ögonblicksbilder från efterkrigstiden. Nära 40 medlemmar deltog. Reseberättelse, med text och
foto av Yvonne Wetterling, finns tillgänglig för medlemmar på Sällskapets hemsida.
Resans stadsvandringar i "Jolos fotspår" hade planerats och leddes av Johan Engström och
Johan Erséus, stort tack till er båda! I övrigt hade flera styrelseledamöter, liksom även Anders
Hedberg, medverkat i reseplaneringen.
Programmet, utöver stadsvandringarna, omfattade i korthet:
Sightseeing i Berlin med guide, middag i tysk stil, föredrag på Sveriges ambassad och
arkitekturinriktad presentation av de nordiska ambassadbyggnaderna, heldagsutflykt med guide
till Potsdam, middag med DN:s Berlinkorrespondent Jan Lewenhagen som gästtalare, gemensam
avslutande lunch.
”Fasor och Saligheter”
Med årets julhälsning till medlemmarna följde, till ”jullektyr”, tredje delen i sällskapets
utgivningsprojekt Ur Jolos klippböcker : Fasor och Saligheter.
Åtta kåserier från 1964, i högsta Joloklass. För utgivningen svarade Kristian Wedel, Ulf
Sveningson och Johan Erséus.

Projektet inleddes 2010 med Lilibeth lämnar sitt land och följdes 2011 av Vem är fru Lundén?

Årsavgift
Årsavgiften för 2013 uppgick till 150 kr.
Medlemsantal
Sällskapet hade vid utgången av 2013 totalt 244 medlemmar, varav 13 nya för året.

Stockholm den 6 februari 2014
Anders Sandström

Anders Bauer

Kerstin Matz

Olle Sandström

Kerstin Nylander

Johan Erséus

Gunnar Hedin

Gunvor Hildén

Kristian Wedel
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Jolosällskapet
BOKSLUT ÅR 2013
Balansräkning
Tillgångar
Behållning postgiro
Behållning kassa
Böcker

2013-12-31
44 058,09 kr
0,00 kr
0,00 kr

2012-12-31
28 954,59 kr
0,00 kr
0,00 kr

Skulder
2012-12-31
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr

Total behållning

44 058,09 kr Förändring pg

15 103,50 kr

Resultaträkning
Kostnader
Administration
(utskick, kopior,
pg-avg.) Ej JOLOpriset

13 492,50 kr

DELS / bokmässor
Medlemmar

500,00 kr
0,00 kr

Jolopriset 2011
Möten/
arrangemang
Repr./
uppvaktningar
Skriftserien &
JOLO-kort

10 000,00 kr
10 598,00 kr
1 000,00 kr
9 666,00 kr

Diverse

Intäkter
Administration (Ej
JOLO-priset)
Räntor
Medlemmar
Jolopriset 2011
Möten/
arrangemang
Repr./
uppvaktningar
Skriftserien &
JOLO-kort
Diverse

Kronor

Årets resultat

45 256,50 kr
15 103,50 kr

450,00 kr
0,00 kr
36 650,00 kr
0,00 kr
10 980,00 kr
0,00 kr
12 280,00 kr
0,00 kr
60 360,00 kr

Kommentar: Jolosponsring för
både 2012 och 2013 ingick i 2012
års intäkter.
Uppsala 2014-01-10
Olof Sandström
Skattmästare
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Revisionsberättelse för Jolosällskapet
Verksamhetsåret 2013
Vi - av årsmötet utsedda revisorer – har granskat årsredovisningen och
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning av dem för år 2013.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och efter denna
tillstyrker vi:
att resultaträkning och balansräkning fastställes samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2013
.
Stockholm den 30 januari 2014
Claës Forsberg

Olof Söderlind

Klipp efter linjen

4 30 6 6 7 - 6
Medlemsavgift för år 2015

JOLOSÄLLSKAPET
GLÖM INTE NAMN och Adress

Ny medlem.
E-post:

1 5 0 0 0
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