Jolosällskapet

Protokoll från Jolosällskapets årsmöte den 23 mars 2013. Mötet hölls på Nätgränd 3,
Stockholm. Ett trettiotal medlemmar deltog.
§ 1. Anders Sandström öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Till
mötesordförande respektive sekreterare valdes Anders Sandström och Anders Bauer.
§ 2. Till justerare, tillika rösträknare, valdes Gunilla Persson och Göran Holmström.
§ 3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 4. Ordföranden redogjorde kort för den i förväg utsända verksamhetsberättelsen för
2012. Berättelsen godkändes av mötet och lades till handlingarna.
§ 5. och § 6. Årsredovisningen: Revisionsberättelsen, sammanställd av Olof Söderlind
och Claës Forsberg, föredrogs av Olof Söderlind som inte hade några anmärkningar.
Resultat- och balansräkning fastställdes. Förslaget till vinstdisposition tillstyrktes, den
ansamlade vinsten, 14 778 kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 7. Sällskapet hade 254 medlemmar vid utgången av 2012 (med reservation för några
osäkerheter/eftersläpande betalningar av medlemsavgifter). 7 nya medlemmar
registrerades under året.
Årsavgiften för nästkommande år fastställdes till 150 kronor, således oförändrad.
§ 8. Styrelsen, som 2012 valdes för en treårsperiod, har följande sammansättning:
Anders Sandström, ordförande
Anders Bauer, sekreterare
Kerstin Matz, vice sekreterare
Olof Sandström, skattmästare
Kerstin Nylander, webmaster
Johan Erséus
Gunnar Hedin
Gunvor Hildén
Bengt Lagerkvist
Kristian Wedel
Firmatecknare för Jolosällskapet är ordföranden och skattmästaren, var för sig.
Till revisorer omvaldes Olof Söderlind och Claës Forsberg. Anders Hedberg omvaldes till
revisorssuppleant.
Till valberedning utsågs Anders Hedberg (sammankallande) och Kajsa Olsson.
§ 9. Ordföranden redogjorde kort för hittills planerad verksamhet för 2013:
Tisdagen den 21 maj kl 18.00, traditionell sammankomst i ”Jolos trädgård”, med kort
föredrag. Föredragshållare ännu inte bestämd. Eventuellt presenterar Johan Erséus den
kommande skriften ”Så minns vi Jolo”.
Årets utlandsresa går till Berlin, den 10 - 13 oktober. Ordföranden redogjorde kort för
planeringen. Program är under utarbetande. Målsättningen är att skicka ut inbjudan
tillsammans med inbjudan till ”Jolos trädgård”.

Olof Söderlind föreslog att Jolosällskapet under verksamhetsåret arrangerar en
sammankomst om ”det specifika i Jolos språk” och berättarteknik. Ordföranden åtog sig
att följa upp detta intressanta medlemsförslag.
§ 10. Inga motioner hade anmälts. Inga övriga frågor.
§ 11. Jolopriset 2013 tilldelas journalisten och författaren Per Svensson.
Ordföranden läste upp prisjuryns motivering:

”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. ”
Ordföranden gratulerade Per Svensson till utmärkelsen och överlämnade en vacker
blomsterbukett samt prischecken om 10.000 kronor. Per Svensson tackade särskilt för
motiveringen med liknelsen vid Ture Sventon: - Ja, jag knycker jättemycket från Ture
Sventon!
I sitt tacktal (se Gunnar Hedins referat) uppehöll sig Svensson en del vid journalist- och
författarrollen som han menade var i grunden ”ett program för att upphäva 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.
Slutligen fick auditoriet tillfälle att ställa frågor om författares klippböcker,
stadsspaning, litteraturkritik, tidningsformat, heminredning och eviga följeslagare.
Årsmötet avslutades därmed och kvällen fortsatte traditionellt med mat och vin och
trevliga samtal.

Stockholm den 23 mars 2013
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