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 Pelle Molinsällskapets styrelse har haft sju protokollförda sammanträden
under verksamhetsåret.
 Sällskapet har sitt säte i Sollefteå men medlemmarna är spridda över hela
Sverige. De flesta medlemmarna bor dock i Ådalen. Hedersmedlemmar är
som tidigare John Sten Holm och Merete Holm i Bodö, Norge. En
hedersmedlem, förre ordföranden för Pelle Molinselskapet i Bodö Knut
Hoff har tyvärr avlidit under året. Ny hedersmedlem är förre sekreteraren
i Pelle Molinsällskapet, Björn Nässén Göteborg. Vid verksamhetsårets
slut har sällskapet 105 medlemmar. En ökning med 20 medlemmar sedan
förra året. Medlemsavgiften är som tidigare 150 kronor, 50 kronor för
familjemedlem.
 Ekonomi: Sällskapet kan glädjas åt en god ekonomi. Bidrag har mottagits
av Sollefteå kommun och Multråakademin, samt genom medlemsavgifter
och annonsintäkter i medlemsutskicket. Se bilaga/ ekonomisk årsräkning.
 Evenemanget ”Talet vid stenen” den 8 juli 2011 blev även denna gång en
stor publik framgång och ett fint arrangerat evenemang. Cirka 80
besökare kunde räknas in och det vackra vädret bjöd på en strålande
inramning. Årets talare var miljökämpen och Älvräddarnas ordförande
Christer Borg som rönte stor uppskattning för sitt tal om miljön och sitt
engagemang för att bevara älvarna. -”Vad skulle Pelle Molin ha målat
idag? Den torra Nämforsen? Uttagsvägen i skogen med kalhygget
bredvid? Eller skulle han ha letat upp de få ställen som fortfarande kan
ge återsken av hur det en gång var och berättat om det i en novell.”?
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- Vacker musik framfördes på nyckelharpa av Jörgen Desén. Sällskapet
hade glädjen att för första gången dela ut ett Pelle Molinpris. 2011 års pris
gick till den unge filmskaparen Andreas Öhman bördig från Styrnäs. Se
vidare nedan. Efter arrangemanget blev det som vanligt kaffeservering vid
älven intill Ingrid Fagerströms hus. Serveringen ansvarades av Lilian
Torkelsson.
 Pelle Molinsällskapet har under verksamhetsåret, som ett led i det
samarbete som startade förra året med övriga litterära sällskap i
Västernorrland, deltagit i fyra gemensamma möten med DELS (de
litterära sällskapens samarbetsnämnd): juli 2011 i Svanö, okt. 2011 i
Sundsvall, jan. 2012 i Sollefteå och april 2012 i Sthlm. Pelle
Molinsällskapet är mycket glada för samarbetet med DELS och ser
positivt på ett fortsatt samarbete i framtiden. Den 3 juni 2012 medverkade
Pelle Molinsällskapet med ett bokstånd under Konstnärs- och
Författardagen vid Backsjöns Tulpanfestival.
 Pelle Molinsällskapet har under året påbörjat ett samarbete med ÅdalsLidens- och Sollefteå Hembygdsföreningar. Sällskapet arrangerade i
samarbete med Ådals-Lidens Hembygdsförening ett par evenemang i
Pelle Molinstugan i Näsåker under juli 2011. Den 13 juli läste Cissi
Jakobsson Pelle Molins novell ”Kams” och efteråt bjöds besökarna på
hemlagad kams i den närliggande bagarstugan. Den 25 juli läste Mariann
Hedman valda delar ur Isabella Josefssons bok ”Pelle Molins brev”. Båda
arrangemangen blev mycket uppskattade av besökarna. Under sommaren
2012 ämnar några i sällskapets styrelse hjälpa till med uppstädning och
guidning i Pelle Molins stuga i Näsåker. – Sollefteå Hembygdsförening
har välvilligt lånat ut ett rum i den stuga som Pelle Molins farföräldrar har
bott i, den s.k. Mobäcksstugan i Ådalsbyn. Pelle Molinsällskapet har
under året inrett ett ”Pelle Molinrum” i Mobäcksstugan med tidsenliga
inventarier och information om Pelle Molin och hans konstnärskap.
 Pelle Molinsällskapet har sedan några år en uppskattad och välbesökt
hemsida http://pellemolin.se/ . Hemsidan uppdateras regelbundet om bl.a.
Pelle Molinsällskapets verksamhet. På hemsidan publiceras även ”Talet
vid stenen”, tidigare verksamhetsberättelser och årsskrifter. Pelle
Molinsällskapet är även representerad med en gruppsida på Facebook.
 En stor glädjande nyhet för Pelle Molinsällskapet under verksamhetsåret
2011-2012 är att sällskapet delade ut det första Pelle Molinpriset till en
ung lovande kulturbärare i Pelle Molins anda. 2011 års pris tilldelades
filmskaparen Andreas Öhman från Styrnäs och priset delades ut i
samband med ”Talet vid stenen” 2011. Pristagaren presenterades av
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Mariann Hedman och priset, 5000 kr samt diplom med en motivering,
delades ut av KUF:s (Sollefteå Kultur- utbildnings - och
fritidsförvaltning) ordförande Michael Sjölund, Sollefteå. 2012 års
pristagare är journalisten och författaren Sara Britta Edlund bördig från
Resele, som får årets pris för sin nyligen utgivna barnbok ”Sixten och
hans vänner i underjorden”.
 Årets medlemsutskick kom ut i december 2011. Med medlemsutskicket
följde ett nytryck av Pelle Molins bok ”Nordland, konturer till en
reseskildring”, som sponsrades av förre sekreteraren i Pelle
Molinsällskapet, Björn Nässéns förlag ”Partic förlag”. Medlemsutskicket
redigerades av Pelle Molinsällskapets sekr. Anita Berglund och trycktes
av Mc Bläck i Sollefteå.
 Mariann Hedman fortsätter inventeringen för att finna en lämplig byst av
Pelle Molin som kommer att få en plats i det nya kulturhuset i Bodö.
 Pelle Molinsällskapets styrelse ser med tillförsikt fram emot ett nytt
verksamhetsår.
 Sollefteå den 8 juli 2012
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