Verksamhetsberättelse för Jolosällskapet år 2015
Org.nr. 80 24 65 - 5071
Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter och arbetsfördelning: Anders Sandström,
ordförande, Anders Bauer, sekreterare, Kerstin Matz, vice sekreterare, Olle Sandström, skattmästare,
Kerstin Nylander, webbansvarig, Johan Erséus, Anders Hedberg (från 21/3), Gunnar Hedin, Gunvor
Hildén, Erik Ohlsson (från 21/3) och Kristian Wedel.
Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden: 21/3, 9/6, 3/9 och 6/10.
Valberedning
Göran Holmström, sammankallande, Lars Samuelsson och Lars Starkerud (valda vid medlemsmöte
den 7 maj).
Revisorer
Vår revisor Olof Söderlind avled den 23 november 2015. Vi minns med stor saknad vår vän och
mångårige Jolo-medlem.
Claes Forsberg och Olof Söderlind (valda vid medlemsmöte den 7 maj). Revisorssuppleant: Lars
Starkerud.
Medlemsantal
Sällskapet hade vid utgången av 2015 totalt 317 medlemmar, varav 46 nya för året.
En glädjande ökning som kan bero på den uppskattning vi fått för våra resor i ”Jolos fotspår”, de
föreningsmöten och presentationer vi haft under 2015, TV-repriser ("Någonstans i Sverige", m.m.) och
sist men inte minst utgåvorna av våra Joloböcker, ”Så minns vi Jolo” och ”Kvällarna i Helsingfors”.
Årsavgift
Årsavgiften för 2015 uppgick till 150 kr.
Jolopriset 2015
Jolopriset 2015 tilldelades Katrine Marçal (f.d. Kielos), född i Lund 1983. Hon är utbildad pol.kand.
och har skrivit om svensk och internationell politik i böcker och krönikor, bland annat på Expressens
kultursida, i Fokus och Arena samt på Aftonbladets ledarsida. Hon bokdebuterade 2008 med ”Våldtäkt
och romantik”. ”Det enda könet” nominerades till Augustpriset 2012. Hon är bosatt i London.
Juryns motivering:
”Årets Jolopris tilldelas krönikören och författaren Katrine Marçal – en skribent som ständigt
överraskar. I bloggar, artiklar, böcker och TV har hon tagit nya grepp på ekonomi och politik. Med
skarpt intellekt och fin känsla för detaljer dansar hon fram fakta.
Mycket riktigt finns Ginger Rogers i personregistret i hennes bok om ekonomi, Det enda könet. Där
befrias ekonomin från formlernas tvångströja och blir till underhållande folkbildning.
Jolo, som var en sann folkbildare, skulle med nöje läst den storartade jämförelse mellan hans 1914
och Barbara Tuchmans Augusti 1914 som hon gjorde sommaren 2014 i Dagens Nyheter, som Katrine
Kielos. För denna sanna feminist droppade sitt redan kända namn Kielos och tog makens efternamn
Marçal då hon gifte sig. Ännu en överraskning – men knappast den sista.”
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Jolopriset instiftades 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare
som "med framgång verkar i Jolos anda". Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen. Juryn
har bestått av Kerstin Matz, Stephen Farran-Lee, Kajsa Olsson och Johan Erséus. Jolopriset bygger på
ekonomiskt stöd från bokförlag, 2014-2015 från Bokförlaget Atlantis.
Tidigare pristagare är Mats Lundegård, Cecilia Uddén, Richard Swartz, Ingmarie Froman, Kjell Albin
Abrahamsson, Annette Kullenberg, Kurt Mälarstedt, Mats Olsson, Ulrika Knutson, Ingemar Unge,
Cordelia Edvardson, Per Svensson och Ola Larsmo.
Årsmöte
Årsmötet hölls den 21 mars i Stockholm. Ett trettiotal medlemmar deltog.
Efter ordinarie årsmötesförhandlingar (se protokoll 2015-03-21 på Sällskapets hemsida:
http://www.jolosallskapet.se/ ) berättade Anders Sandström om årets Jolopristagare, Katrine Marçal och
läste uppjuryns motivering. Katrine var förhindrad att närvara. Pristagardiplomet och prischecken
överlämnades i stället vid den traditionella sammankomsten den 9 juni ”i Jolos trädgård” (se nedan).
Johan Erséus presenterade ”Kvällarna i Helsingfors”, en sammanställning med Johan som redaktör av
texter av och om Jolo. Boken ägnas helt Jolos texter om Finland. Femtio kåserier, nyhetsartiklar,
intervjuer, reportage – inte minst från olympiska spelen 1952 – och historiska essäer. Johan skriver om
Jolo i Finland och Vibeke Olsson berättar om familjens resa till Helsingfors 1968.
Boken, nummer 9 i Jolosällskapets skriftserie, har delats ut som ”bonusgåva” till Sällskapets samtliga
medlemmar och har redan utkommit i en andra utökad upplaga.
Bokpresentation och medlemsmöte i Uppsala
”Kvällarna i Helsingfors” och Jolosällskapet presenterades av Johan Erséus och Vibeke Olsson vid en
sammankomst den 7 maj, med ett tjugofemtal deltagare, på Drottninggatans Bokhandel i Uppsala.
Förre DN-journalisten Sven Anér berättade om ”DN på Jolos tid”. Före sammankomsten hölls ett kort
möte med närvarande medlemmar för att välja valberedning och revisorer. Se ovan under valberedning
och revisorer.
I Jolos fotspår till Kroatien och Bosnien
Årets Joloresa, den 27 – 30 maj, gick till Kroatien och Bosnien. Ett fyrtiotal medlemmar deltog.
Programmet, med besök i Split, Mostar och Sarajevo, omfattade en rad historiska och kulturella
sevärdheter, många med referenser till Jolos böcker om Första världskriget och artiklar och kåserier
från Balkan. I programmet ingick ett besök på ambassaden i Sarajevo där ambassadör Fredrik Schiller
höll ett intressant föredrag om Bosnien och Hercegovina.
Reseberättelse, med text och foto av Yvonne Wetterling, finns tillgänglig på Sällskapets hemsida.
”Picknick i Jolos trädgård”
Den traditionella sammankomsten på Åkervägen 17 på Lidingö ägde rum den 9 juni, på generös
inbjudan av Kerstin Nylander och Gabriel Thulin.
Årets Jolopristagare, Katrine Marçal, berättade om ”Jolo som anglofil”. Anders Sandström
överlämnade pristagardiplomet, tillsammans med prischecken och vackra blommor. Prisceremonin
skulle egentligen ägt rum i samband med årsmötet i mars, men Katrine var då förhindrad närvara.
Närmare fyrtio medlemmar deltog. Tillfälle till ”husesyn” gavs.
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Bok- och Biblioteksmässan
Vid Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg arrangerade Litteraturbanken en träff den 26 september för
de litterära sällskapen. Jolosällskapet företräddes av Kristian Wedel och Ulf Sveningson. Kristian
rapporterar (i klassisk Göteborgsstil) : Ett klart glädjande framsteg, som gissningsvis beror på
Sällskapets trägna bokutgivning, är att vi numera inte längre behöver förklara för alla Frödingvänner
och Elin Wägnersupporter att det överhuvudtaget existerar ett Jolosällskap. Folk börjar känna till oss och det beror nog inte enbart på att Ulf frimodigt avkonterfejade några av de rödmosigaste
fysionomierna på mötet.
(Den högt uppdrivna kulturnivån på de litterära sällskapens representanter framgick för övrigt alldeles
tydligt av det faktum att Ulf inte, sedan han avslöjats, handgripligen kastades ut med Montblancpenna
och allt, vilket har hänt i mindre civiliserade sammanhang.)
Stadsvandring i Tallinn
Den årliga sammankomsten för historieintresserade, DSH - De svenska historiedagarna, ägde rum den
2 – 4 oktober i Tallinn, med mer än trehundra deltagare. Huvudtema var ”Estland och Sverige – en
lång historia”. I programmet ingick en stadsvandring, ”Det gamla Reval”, med Jolosällskapets medlem
Johan Engström, tidigare bl.a. chef för Armémuseum, som sakkunnig guide. Vandringen följde till stor
del Jolos beskrivningar av platser och miljöer i ”De tre mot Petrograd”.
Ett fyrtiotal personer, mer än fulltecknat, deltog i den 3 timmar långa vandringen.
Johan Engström ledde en motsvarande vandring under Jolosällskapets besök i Tallinn 2010. En
detaljerad beskrivning av vandringen, ”Reval revisited”, finns att läsa på Sällskapets hemsida, under
”Våra resor”.
Försäljning av böcker i Jolosällskapets skriftserie ägde rum från en av bokdiskarna under
historiedagarna.
”Jolos bibliotek”
Vid en sammankomst i Stockholm den 6 oktober, med ett tjugofemtal medlemmar, berättade vår
medlem Mats Rönnberg om de böcker han ropade in när Jolos samlingar såldes på auktion på 1970talet. Vibeke Olsson deltog i samtalet om Jolos nära förhållande till böcker och om familjens bibliotek
hemma i radhuset.
Jolo var inte bara skribent, utan i hög grad en läsare som ständigt hade en trave böcker på gång. Han
var stamkund på antikvariaten, läste systematiskt och slumpmässigt, högt och lågt, och återvände gärna
till de verk som blev hans ständiga följeslagare.
Kulturhistorisk vandring på Kungsgatan, Stockholm
Ett fyrtiotal medlemmar deltog i en kulturhistorisk vandring den 11 oktober längs Kungsgatan. Johan
Erséus, som till Kungsgatans hundraårsjubileum 2011 skrev en bok om gatans historia, guidade
sakkunnigt. Vandringen anknöt till det stora reportage som Jolo gjorde i DN till Kungsgatans
femtioårsjubileum 1961.
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Bokpresentation i Stockholm
Den 17 november genomförde Samfundet Sverige-Finland tillsammans med Finlandsinstitutet sin
årliga litteraturafton - en presentation av nyutkomna svenskspråkiga böcker från och om Finland.
Vid sammankomsten i Finlandshuset, med drygt hundra deltagare, medverkade Johan Erséus för
Jolosällskapet och sålde snabbt slut på ett femtontal ex. av "Kvällarna i Helsingfors".
Stockholm den . . februari 2016

Anders Sandström

Anders Bauer

Kerstin Matz

Olle Sandström

Kerstin Nylander

Johan Erséus

Anders Hedberg

Gunnar Hedin

Gunvor Hildén

Erik Ohlsson

Kristian Wedel
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Bokslut för Jolosällskapet år 2015
Balansräkning
Tillgångar

Skulder

2014-12-31

2015-12-31

56 857,59 kr

53 108,43 kr

Behållning kassa

0,00 kr

0,00 kr

Böcker

0,00 kr

0,00 kr

56 857,59 kr

53 108,43 kr

0,00 kr

Förändring PlusGiro

- 3 749,16 kr

Behållning Plusgiro

Total behållning

Resultaträkning
Intäkter
Administration.

0,00 kr

DELS /bokmässor
Räntor

0 kr
0,00 kr

Medlemmar
Jolopriset 2014

2015-12-31

Kostnader
Administration utskick,
kopior,porto, PlusGiro
avg.m.m.
OBS Ej Jolopriset
DELS /bokmässor
Räntor

62 176,09 kr

Medlemmar

5 000,00 kr

Jolopriset 2014

30 516,40 kr

500,00 kr
0,00 kr
10 000,00 kr

Möten/arrangemang

200,00 kr

Möten/arrangemang

3 129,00 kr

Repr/uppvaktningar

0,00 kr

Repr/uppvaktningar

0,00 kr

Skriftserien

10 881,00 kr

TOTALA INTÄKTER

78 257,09 kr

ÅRETS RESULTAT

-3 749,16 kr

Skriftserien
TOTALA
KOSTNADER

Anmärkning: 89 medlemmar betalade under december in
årsavgiften för 2016.
Den inbetalade summan var 13 350 kr.
Årets underskott är alltså egentligen
3749,16kr + 13350 kr =19 741,66 kr
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37 860,85 kr
82 006,25 kr

Uppsala 2015-12-31
Olof Sandström
Skattmästare

Revisionsberättelse för Jolsällskapet
Verksamhetsåret 2015

Vi – av årsmötet utsedda revisorer – har granskat årsredovisningen
och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning av dem för år 2015.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och efter denna
tillstyrker vi:
- att resultaträkning och balansräkning fastställes samt
- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2015.

Stockholm den 25 januari 2016

Claës Forsberg

Lars Starkerud

6

