Jolosällskapet håller årsmöte lördagen den 21 mars 2015 kl 17.00
Jolopriset utdelas till Katrine Marçal, pristagaren berättar om sin journalistik och sitt författarskap.
Information om årets Joloresa till Split-Mostar-Sarajevo 2015-05-27---30 (inbjudan bifogas årmöteshandlingarna)

Kära Jolovänner,
Välkomna till årsmöte! Nya medlemmar hälsas särskilt välkomna.
Tid: Lördagen den 21 mars kl 17.00 håller vi årsmöte i Stockholm.
Plats: Föreningslokalen, Nätgränd 3. (T-bana till Skanstull, därefter buss 55, hållplats Nätgränd).
Jolopriset år 2015 till Katrine Marçal.
Priset på 10 000 kronor delas ut av Jolosällskapet till minne av journalisten och författaren Jan Olof
Olsson (Jolo).
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.
Juryn har bestått av Kerstin Matz, Stephen Farran-Lee, Kajsa Olsson och Johan Erséus.
Priset på 10 000 kronor delas ut i samverkan med ett bokförlag, i år och förra året bokförlaget Atlantis.
Syftet med priset, som instiftades av Jolosällskapet 2002, är att utmärka journalister och författare som
med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och har förmågan att
gripa ögonblicket i svansen.
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.
Katrine Marçal (fd Kielos) är 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.
Jolosällskapets årsavgift 2015 är 150 kr och betalas in på Sällskapets postgirokonto 43 06 67-6.
Inbetalningskort bifogas. Glöm inte att skriva ditt namn och adress. Vi är tacksamma om avgiften
betalas snarast. Den som redan betalat för 2015 kan naturligtvis bortse från detta.
Medlemmar som vill ha Sällskapets utskick via e-post, och inte tidigare lämnat sin e-postadress, skriv
denna på inbetalningsavin ellermaila till 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 21 mars 2015:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
2. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
4. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret med bokslut
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkningen
7. Verksamhetsplan för det kommande året
8. Årsavgift för nästkommande år (2016)
9. Val till styrelsen
10. Val av revisorer
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Årsmötets avslutande
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Verksamhetsberättelse för 2014 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, Cecilia Aare (22/3–3/10),
Johan Erséus, Gunnar Hedin, Gunvor Hildén och Kristian Wedel.
Styrelsen har hållit fem protokollförda sammanträden: 6/2, 22/3, 10/6, 8/10 och 17/11.

Jolopriset 2014
Jolopriset 2014, sponsrat av bokförlaget Atlantis, tilldelades 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.
I juryn har ingått Kerstin Matz, ordförande, Johan Erséus, Stephen Farran-Lee och Kajsa Olsson.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 22 mars i Stockholm. Ett trettiotal medlemmar deltog.
Efter ordinarie årsmötesförhandlingar (se protokoll 2014-03-22 på Sällskapets hemsida:
http://www.jolosallskapet.se/) presenterade ordföranden Anders Sandström årets Jolopristagare, Ola
Larsmo. Ordföranden läste upp juryns motivering och överlämnade diplom, prischeck om 10 000 kronor
och blommor.
Pristagarens tacktal publicerades den 12 april i Dagens Nyheter, ”Jolo hittade detaljen som gjorde
historien levande”: http://www.dn.se/kultur-noje/jolo-hittade-detaljen-som-gjorde-historien-levande/
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Picknick i Jolos trädgård
Tisdagen den 10 juni var det åter dags för picknick i Jolos trädgård på Åkervägen 17 på Lidingö. Det
vackra vädret bidrog väl till att ovanligt många, 37 personer, intog trädgårn. Kurt Mälarstedt höll ett
mycket genomarbetat och fängslande anförande under rubriken ”Gustaf Hellström, reporter”.
Kurt fokuserade alltså på Hellströms verksamhet som reporter och korrespondent mer än som författare
(Snörmakare Lekholm får en idé, Storm över Tjurö m.m.). Jolo var på många sätt en själsfrände till den
38 år äldre Hellström (född 1882 i Kristianstad). Efter Hellströms bortgång skrev Jolo en starkt
uppskattande essä om Hellström. Den infördes i BLM i oktober 1954.
Hellström inledde sin bana som författare och det var en ren slump som gjorde att han erbjöds bli Dagens
Nyheters korrespondent i London 1907. Nischen som utrikeskorre var inte så utvecklad på den tiden och
det dröjde inte länge innan Hellström var den mest ansedde utrikesjournalisten tack vare en eminent
kombination av iakttagelseförmåga och skrivskicklighet. Under första världskriget verkade Hellström i
Paris, och reportagen därifrån är klassiska bland annat av det skälet att de gick emot den rådande
tyskvänligheten i Sverige. Och det som Hellström skrev om Tyskland efter Hitlers matkövertagande 1933
ansåg Jolo vara det bästa i sitt slag.
Kurt avslutade föredraget med följande ord: Jolos slutbedömning står sig: ”Gustaf Hellströms
medarbetarskap i Dagens Nyheter hör – var det än råkade brytas in om nätterna – till det största i den
svenska journalistiken.”
(föredraget finns att läsa på sällskapets hemsida)
”I Jolos fotspår till Finland”, den 4 – 8 september 2014
Joloresan 2014 gick till Helsingfors och Borgå. Nära 40 medlemmar deltog. I reseprogrammet ingick
besök på en rad ”klassiska” sevärdheter i Helsingfors, en mottagning på Sveriges ambassad, båtresa till
Borgå och en visning av Johan Ludvig Runebergs hem, middag med Jörn Donner som hedersgäst och
intressant talare, m.m.
Reseberättelse, med text och foto av Yvonne Wetterling, finns tillgänglig för medlemmarna på Sällskapets
hemsida.

Johan Erséus har ställt samman Jolos artiklar, kåserier och historiska essäer om Finland i boken "Kvällarna i Helsingfors".
Förutom reportage från olympiska spelen 1952 innehåller den berättelser från Jolos många besök i grannlandet och inte
minst hans texter om Finlands dramatiska 1900-talshistoria. Vibeke Olsson skriver om pappa Jan Olofs relation till
Finland och berättar om familjens resa till Helsingfors 1968. Ett exemplar av denna bok kommer lite senare i
vår att skickas som gåva till samtliga medlemmar och även finnas till försäljning.
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Höstmötet
Höstmötet den 17 november på Nätgränd 3 förgylldes av Clas Barkmans föredrag ”Mina chefredaktörer”.
Barkman har nyligen gett ut en uppmärksammad bok med samma titel. Han har verkat på Dagens
Nyheter sedan 1971 och har sent omsider intervjuat samtliga de elva chefredaktörer han haft , dvs. alla
som suttit från 1964.
Barkmans föredrag var i mångt och mycket en högintressant genomgång av modern presshistoria. En
milstolpe var införandet av MBL och den maktställning som journalistklubben fick med ett ”råd” som
skulle besluta om policyfrågor i stort och smått. Detta råd försvann formellt efter fem sex år, men det
finns kvar i DN:s ”gener”. De följande chefredaktörerna förde en enveten och lång kamp mot
”tyckandejournalistik”. Motståndet var hårt och journalistklubben gjorde regelbundet
förtroendeomröstningar för att markera sitt missnöje med sittande chefredaktör. Även grafikerna vädrade
ofta sitt missnöje.
En dramatisk förändring är att Dagens Nyheter förlorat sin monopolliknande ställning på
annonsmarknaden för att numera vara nästan helt beroende av prenumeranterna. En annan förändring är
den dramatiska tillbakagången för papperstidningen. Enligt traditionell pressideologi har pressen tre
centrala uppgifter; 1. att granska makten, 2. att berätta om samhället, 3. att skapa en gemensam
offentlighet.
Enligt Barkman har punkt 2 och 3 fått stryka på foten.
Vid den efterföljande frågestunden framkom en uppgift som är symtomatisk för utvecklingen: Dagens
Nyheter har kastat sitt gamla pressmuseum på soptippen! Jolosällskapet gjorde ett minnesvärt besök där
den 10 november 2005 och kunde då beskåda Jolomontern och mycket annat. Även den ”docka” i naturlig
storlek som Bengt Lagerkvist skänkte museet är alltså borta. Ett nidingsdåd, givetvis.
”Så minns vi Jolo”
Sällskapets hittills mest ambitiösa bokprojekt, ”Så minns vi Jolo”, med Gunnar Hedin och Johan Erséus
som redaktörer, kom ut i januari. Trettionio rikt illustrerade texter om Jolo, av människor som på olika
sätt kom honom nära.
Boken presenterades den 6 februari av Gunnar Hedin, Johan Erséus och Vibeke Falk Olsson i ett
arrangemang tillsammans med Drottninggatans Bokhandel i Uppsala, med mer än 50 deltagare.Den 8 maj
presenterades boken av Johan Erséus och Vibeke Falk Olsson i ett arrangemang tillsammans med
Ansgarskyrkan på Lidingö, med mer än 80 deltagare.
Årsavgift
Årsavgiften för 2014 uppgick till 150 kr.
Medlemsantal
Sällskapet hade vid utgången av 2014 totalt 281 medlemmar, varav 34 nya för året.
Stockholm i februari 2015

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 2014
Balansräkning
Tillgångar

Skulder

2013-12-31

2014-12-31

44 058,09 kr

56 857,59 kr

Behållning kassa

0,00 kr

0,00 kr

Böcker

0,00 kr

0,00 kr

44 058,09 kr

56 857,59 kr

0,00 kr

Förändring PlusGiro

12 799,50 kr

Behållning Plusgiro

Total behållning

Resultaträkning
Kostnader
Administration (utskick,
kopior,porto, PlusGiro
avg.

2014-12-31

Intäkter
17 081,50 kr

Administration.
Ej Jolopriset

0,00 kr

Räntor

0,00 kr

Ej Jolopriset
DELS /bokmässor
Medlemmar
Jolopriset 2014

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

Medlemmar
Jolopriset 2014

39 880,00 kr
5 000,00 kr

Möten/arrangemang

2 418,00 kr

Möten/arrangemang

844,00 kr

Repr/uppvaktningar

1 932,00 kr

Repr/uppvaktningar

0,00 kr

Skriftserien
TOTALA
KOSTNADER

ÅRETS
RESULTAT

23 445,00 kr
55 376,50 kr

12 799,50
kr

Skriftserien
TOTALA
INTÄKTER

22 452,00 kr
68 176,00 kr

Uppsala 2014-12-31
Olof Sandström
Skattmästare
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Revisionsberättelse för Jolosällskapet
Verksamhetsåret 2014

Vi - av årsmötet utsedda revisorer – har granskat årsredovisningen och
räkenskaperna samt styrelsens förvaltning av dem för år 2014.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed och efter denna tillstyrker vi:
-

att resultaträkning och balansräkning fastställes samt

-

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år 2014

.
Stockholm den 20 januari 2015

Claës Forsberg

Olof Söderlind
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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
Klipp efter linjen OBS!! #04# måste vara med
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