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Sammanträden: Pelle Molinsällskapets styrelse har verksamhetsåret 2017-2018 haft fem
protokollförda styrelsesammanträden samt ett konstituerande.
Redaktionsgruppen för årsskriften har haft fem träffar.

Medlemsantal: Vid verksamhetsårets slut hade sällskapet 70 st. betalande medlemmar.
Medlemsavgiften har under verksamhetsåret varit 150 kronor och 50 kronor för familjemedlem.
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 Nässén, Göteborg.
Samarbete: Pelle Molinsällskapet samarbetar med Laura Fitinghoff- och Emil Hagströmsällskapen samt med Hembygdsföreningen i Sollefteå. Pelle Molinsällskapet disponerar
kammaren i Mobäcksstugan i Ådalsbyn med en utställning om Pelle Molin.
Talet vid stenen:
Talare vid stenen 8 juli 2017 var släktforskaren och arkitekten Gullik Dahlstedt, Bredbyn som
talade om medeltida bebyggelser, ortnamn och släkter i Ångermanland och Västerbotten under
titeln ”Ångermanland och den medeltida kolonisationen av Västerbotten”.
Ordförande överlämnade en Pelle Molin-plakett och blommor.
Årets stipendiat: Pelle Molin-stipendiet tilldelades sångerskan Lina Melander. Priset överräcktes
av kommunfullmäktiges ordförande Mikael Sjölund. Lina Melander berättade om sin verksamhet
och uppträdde även tillsammans med gitarristen Per Nordgren och basisten Patrik Grundström.
Med anledning av sällskapets 10-årsjubileum höll vice ordförande en kort historik över sällskapet.
Kvällen avslutades traditionsenligt med servering vid älvstranden.

Övriga händelser:
 Ludvig Nordström-sällskapet i Härnösand anordade ett novellkafé på biblioteket i
Härnösand tisdag den 26 september kl. 18.00 där representanter från Pelle Molinsällskapet deltog med föredrag och uppläsning.


SVT:s tv-serie Allt för Sverige, där svenskättade amerikaner söker sina svenska rötter,
besökte i ett avsnitt Pelle Molins stuga i Näsåker, där en anfader till en deltagare i
programmet en gång bott.



Den 22 mars 2018 deltog ordförande i en länsträff med Västernorrlands övriga litterära
sällskap för utbyte av erfarenheter.

Årsskriften skickades ut till medlemmarna i november månad.
Hemsida: Pelle Molinsällskapets hemsida finns på www.pellemolin. se.
Sällskapet framför sitt varma tack till sponsorerna.

Pelle Molinsällskapets styrelse tackar för ett gott samarbete och hälsar våra nya medlemmar under
året varmt välkomna. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår.
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