Protokoll från Jolosällskapets årsmöte lördagen den 22 mars 2014
Mötet hölls på Nätgränd 3, Stockholm. Ett fyrtiotal medlemmar deltog.
§ 1. Anders Sandström öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Han erinrade
om att tre Jolovänner, Bengt Lagerkvist, Anita Lagercrantz-Ohlin och Anne Marie
Rådström, avlidit sedan förra årsmötet och föreslog en tyst minut.
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
2013. Berättelsen godkändes 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 på 15 103 kronor överförs i ny räkning. Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
§ 7. Sällskapet hade vid utgången av 2013 totalt 244 medlemmar, varav 13 nya för året.
Årsavgiften för 2015 fastställdes till 150 kronor, d v s oförändrad.
§ 8. Styrelsen, som 2012 valdes för en treårsperiod, har under verksamhetsåret haft
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 (avliden den
6 maj), Kristian Wedel.
Firmatecknare för Jolosällskapet är ordföranden och skattmästaren, var för sig.
På valberedningens förslag valdes Cecilia Aare till styrelseledamot fram till årsstämman
2015 (fyllnadsval efter Bengt Lagerkvist). Cecilia presenterade sig och berättade om sin
verksamhet som journalist i olika dagstidningar och tidskrifter under 80- och 90-talen.
Idag arbetar hon som lärare i journalistik vid Södertörns högskola och har skrivit
högskoleläroboken "Det tidlösa reportaget". Cecilia är också litteraturvetare och har
nyligen blivit klar med en masteruppsats om reportagets narratologi (berättarteknik).
Till revisorer omvaldes Olof Söderlind och Claës Forsberg. Anders Hedberg omvaldes
till revisorssuppleant. Till valberedning omvaldes Anders Hedberg (sammankallande) och
Kajsa Olsson.
§ 9. Ordföranden redogjorde kort för hittills genomförd/planerad verksamhet för 2014 :
Torsdagen den 6 februari: Presentation i Uppsala av Så minns vi Jolo, i samarbete med
Drottninggatans bokhandel. Gunnar Hedin, Johan Erséus, Vibeke Falk Olsson och
Anders Sandström medverkade. Ett femtiotal personer deltog.
Torsdagen den 8 maj kl 19.00: Presentation i samarbete med Ansgarskyrkan på Lidingö
av Så minns vi Jolo, med Johan Erséus, Vibeke Olsson Falk och Anders Sandström.

Tisdagen den 10 juni kl 17.00: Traditionell sammankomst, ”picknick i ”Jolos trädgård”,
där Jolopristagaren, DN-journalisten och författaren Kurt Mälarstedt kommer att berätta
om ”Gustaf Hellström och Jolo”.
Planering pågår för årets utlandsresa, preliminärt till Sarajevo i oktober. Målsättningen är
att skicka ut inbjudan vid månadsskiftet april/maj. * OBS: Se anmärkning längst ned.
Till hösten (sannolikt november) planeras, på förslag från Olof Söderlind, en
sammankomst om ”det specifika i Jolos språk och berättarteknik”. Stephen Farran-Lee
har åtagit sig att medverka som moderator.
§ 10. Inga övriga frågor. Inga motioner hade anmälts.
§ 11. Jolopriset 2013 tilldelas journalisten och författaren Ola Larsmo.
Juryn har bestått av Kerstin Matz, Stephen Farran-Lee, Kajsa Olsson och Johan Erséus.
Ordföranden läste upp juruns 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.”
Ordföranden gratulerade Ola Larsmo till utmärkelsen och överlämnade en vacker
blomsterbukett, diplom samt prischecken om 10.000 kronor.
Ordföranden tackade Bokförlaget Atlantis, representerat av förläggaren och redaktören
Johan Rosell, för finansieringen av årets Jolopris.
”Pristagaren tackade för utmärkelsen, och särskilt för det vackra diplomet. Ola Larsmo
höll sedan ett tal som kommer att publiceras i skrift i annat sammanhang (var och när
kommer att meddelas på sällskapets hemsida!).
Larsmo talade bland annat om Jolos stil och särskilt dennes förmåga att lägga märke till
”den där sista, talande, försmädliga, träffande detaljen ... en stil som lärt sig glömma allt
utom det viktigaste. Det är konst. Larsmo uppehöll sig även vid Jolo som historiker ”den underskattade historikern”. Enligt Larsmo är Jolo den ende som korrekt beskrivit
hungerkravallerna i Västervik 1917 och revolutionsledaren Frans Johan Gustafsson (i
Den okände soldaten).
Efter Ola Larsmos anförande ställdes frågor om bland annat syndikalisternas betydelse,
Jolos historiesyn och senare tiders förträngande av 1917 års händelser.
Slutligen berättade Larsmo om sitt arbete i Svenska Pen och det s.k. fristadssystemet,
som nu hotas genom laglighetsprövning i Gävle.” Referat: Gunnar Hedin.
**********

Årsmötets ”officiella” del avslutades därmed. Kvällen fortsatte med mat och vin och en
presentation av Jolosällskapets mest ambitiösa bokprojekt hittills, Så minns vi Jolo.
39 texter om Jolo, av människor som på olika sätt kom honom nära. Bokens redaktörer,
Gunnar Hedin och Johan Erséus, berättade om arbetet och gav tillsammans med Vibeke
Olsson Falk intressanta exempel på Jolos äventyr och möten och hur han upplevdes av
sin omgivning.
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* Anmärkning: Sedan årsmötet ägde rum har beslutats, att i stället, av praktiska skäl,
välja Helsingfors, som destination för årets Joloresa.
Preliminär tidpunkt: Första hälften av september.
Målsättningen är att skicka ut inbjudan och programdetaljer vid
månadsskiftet april/maj.

