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Pelle Molinsällskapets styrelse har (t o m maj) 2077 haft ätta
protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Redaktiongruppen
för årsskriften har haft fyraträffar.
Sällskapet har sitt säte i Sollefteå, men medlemmarna är spridda över hela
Sverige. De flesta medlemmar bor dock i Ådalen. Hedersmedlemmar är
John Steen Holm och Merete Holm, Bodö samt Björn Nässdn, Göteborg.

Medlemsantal: Vid verksamhetsårets slut hade sällskapet 72 st. betalande
medlemmar. Medlemsavgiften är som tidigare 150 kronor och 50 kronor
för famliljemedlem. Vice ordföranden och sekreteraren har under våren
skrivit till a1la talare och stipendieater med forfrågan om de vill vara
medlemmar i sällskapet. Med brevet bifogades den senaste årsskriften.
Talare vid stenen 8 juli: årets talare var Martin Fah16n, med rötter i
Multrå. Temat var Pelle Molin som konstnär, främst forsmålare. Martin
Fahldn hade låtit trycka sitt tal i en fint illustrerad liten skrift som fanns

till försäljning.
Ordftirande överlämnade en Pelle Molin-plakett och blommor.

Årets stipendiat: Pelle Molin-stipediet tilldelades författaren och
serieromantecknaren Mats Jonsson av kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Sjölund.
Pelle Molinsällskapet samarbetar med Laura Fitinghoff - och Emil
Hagström sällskapen samt med Hembygdsföreningen i Sollefteå.
Pelle Molinsällskapet disponerar kammaren i Mobäcksstugan i Ådalsbyn
med en utställning om Pelle Molin.

Pelle Molin Selskapet i Bodö
Sällskapet meddelar attmanpå grund av sviktande hälsa lägger ner
föreningen. Myckethar ändä uppnåtts i Bodö, dels att man varje år
högtidlighåller Pelle Molins dödsdag den24 april, dels att det finns en
porträttbyst i Bodö Kulturhus, skänkt av Pelle Molin-sällskapet.

Bertil Nordin och Hervor
Sjödin ett kort teaterstycke kallat "Laura Fitinghoff och Pelle Molin möts
för första gången".

På Världsbokdasen den 22 april spelade

Pelle Molinsällskapets hemsida finns på www.pellemolin. se.

Årsskriften skickades ut till medlemm arrra I november månad. Sällskapet
framför sitt varma tack till sponsorerna.
Pelle Molinsällskapets styrelse tackar for ett gott samarbete och hälsar våra
nya medlemmar under året varmt välkomna. Styrelsen ser med tillftirsikt
fram emot ett nytt verksamhetsår.

Sollefteå 2017 07 07

Bengt Sandström, ordf.

Birgitta Lind, sekreterare

Mariann Hedman, vice ordf.

Alf Bergkvist, kassör

Nils Berglund, ledamot

Åte fiaUman, suppleant

Paul Gerdin,suppleant

Johan Ekman, suppleant

